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AANMELDINGSFORMULIER EHBO CURSUS 
 
 

0 Meneer / 0 Mevrouw (achternaam) _______________________________________________ 

Voorletters:    _______________________________________________ 

Roepnaam:    _______________________________________________ 

Geboortedatum:   _______________________________________________ 

Adres:     _______________________________________________ 

Postcode / woonplaats:   _______________________________________________ 

Telefoonnummer:   _______________________________________________ 

Mobielnummer :   _______________________________________________ 

E-mail adres:    _______________________________________________ 

 
Na het behalen van uw diploma gelden de volgende afspraken: 
Ondergetekende verklaart op de hoogte te zijn en om het diploma geldig te houden van: 

- Men verplicht is om jaarlijks de herhalingslessen te volgen waar de eerste zes competenties, 
inclusief Reanimatie / AED wordt gegeven. (Zie bijlage 1) 

- Dat competenties 7 t/m 18 iedere 2 jaar herhaald dient te worden. (wordt jaarlijks 
aangeboden in de herhalingslessen, zie bijlage 1) 

- Als bovenstaande lessen gevolgd worden, uw diploma verlengd wordt volgens de richtlijnen 
van het Oranje Kruis. 

Tevens verklaart ondergetekende , tot aan schriftelijke wederopzegging (voor 1 december van het 
lopende jaar) aan alle financiële verplichtingen (contributie / kosten verlenging diploma) te voldoen. 
De EHBO vereniging verplicht zich van haar zijde om tijdig (minimaal 2 weken voor aanvang) kenbaar 
te maken wanneer de herhalingslessen worden gehouden. 
 
Uw persoonlijke gegevens zullen worden doorgegeven aan het Oranje Kruis. 
Deze gegevens worden niet voor andere doeleinden behalve door onze vereniging en het Oranje 
Kruis gebruikt. 
 
 
Datum: ___________________________ Handtekening: __________________________ 
 
 
Plaats: ___________________________ 
 
U kunt dit ingevulde formulier op 2 manieren versturen: 

- printen, invullen en versturen per post. 
- printen, invullen, inscannen en versturen per e-mail. (bij voorkeur) 
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Bijlage 1: Overzicht Competenties EHBO 

1. Vijf belangrijke punten bij het verlenen van Eerste Hulp. 
2. Stoornissen in het bewustzijn. 
3. Stoornissen van de ademhaling. 
4. Stoornissen in de bloedsomloop. 
5. Ernstige uitwendige bloedingen. 
6. Shock. 
7. Uitwendige wonden. 
8. Brandwonden. 
9. Kneuzing en verstuiking. 
10. Ontwrichting en botbreuk. 
11. Oogletsels. 
12. Vergiftiging. 
13. Elektriciteitsongevallen. 
14. Koudeletsels. 
15. Warmteletsels. 
16. Vervoer over korte afstand. 
17. Verband- en hulpmiddelen. 
18. Het menselijk lichaam. 

 

 
 


