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Als boomverzorger komt je dagelijks in contact met gevaarlijke 
situaties. Je werkt namelijk op hoogte met gevaarlijk materiaal. Om 
de veiligheid te kunnen garanderen fris je best elk jaar je kennis van 
EHBO op. Zo verleer je de oude basisvaardigheden niet en ben je 
altijd op de hoogte van de nieuwste technieken.

De opleiding: ‘EHBO voor boomverzorgers: Refresh’ herneemt en voegt toe aan de 
opgelopen kennis uit de opleidingen ‘EHBO voor boomverzorgers: Basis’ Je herhaalt 
de basisvaardigheden en leert tijdens de bijscholing de techniek van de tourniquet 
en het Israëlische drukverband aanleggen. Een tourniquet is een knelverband dat 
om een arm of been wordt aangelegd om zeer ernstige bloedingen te stoppen. Het 
is een noodmaatregel die moet worden gebruikt om een leven te redden, maar het 
gebruik van een tourniquet kan wel schade veroorzaken. Het Israëlisch drukverband 
is een traumazwachtel voor het stelpen van sterke uitwendige bloedingen. Het 
traumaverband heeft een drukklem om druk op de wond uit te kunnen oefenen 
en is geschikt om ernstige bloedwonden te stoppen zonder dat er separaat een 
snelverband en wonddrukverband moet worden aangelegd.

Onze instructeur is freelance docent sinds 2013. Als ervaren professional genoot 
hij een opleiding bij Defensie als EMT-A met specicalistaties in gevechtsschieten en 
TCCC. Het leerproces verloopt stapsgewijs, duidelijk en met praktische voorbeelden. 
Dankzij de kleinere groepen zijn uitgebreide coachingmomenten mogelijk.

Update en herhaling EHBO-basisvaardigheden

Correct inschatten en gepast reageren op 
ongevallen binnen de boomverzorging

Correct afhandelen en overleveren van 
een slachtoffer aan de hulpdiensten

INHOUD
 → Refresh basisopleiding

 → Aanleggen tourniquet 
Een tourniquet is een knelverband dat om een arm of been wordt aangelegd om zeer ernstige 
bloedingen te stoppen.

 → Aanleggen Israëlisch drukverband 
Het Israëlisch drukverband is een traumazwachtel voor het stelpen van  
sterke uitwendige bloedingen.

VEREISTE VOORKENNIS
 → Opleiding ‘EHBO voor 

boomverzorgers, basisopleiding’ + de 
jaarlijkse bijscholingen van 4 uren

INFO
Duur: 0,5 dag
ETW punten: 3,5 punten
Aantal deelnemers: Max. 10 personen
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