
EHBO 
voor sportclubs en sportverenigingen



Ruim de helft van de Neder-
landers sport wekelijks. Helaas 
krijgen veel sporters te maken 
met blessures of sportongevallen. 
In 2019 raakten elke dag 12.000 
sporters geblesseerd. Meer dan 
de helft van deze sporters werd 
medisch behandeld. Wanneer 
een sporter een blessure oploopt, 
is het belangrijk om specifieke 
kennis te hebben van EHBO aan 
sporters. 

Reden genoeg dus om aandacht 
te besteden aan sport EHBO. 
Met goede kennis van EHBO voor 
sporters maakt u sporten in uw 
omgeving extra veilig. Het Rode 
Kruis heeft een breed cursusaan-
bod dat speciaal gericht is op het 
behandelen van sportblessures en 
het helpen bij sportongevallen. 

Voor mensen die snel wat basis-
vaardigheden willen leren en geen 
certificaat nodig hebben, is er de 
workshop EHBO sport. De cursus 

EHBO sport is uitgebreider en 
wordt afgesloten met een certifi-
caat. In de cursus basis EHBO sport 
leren cursisten hoe ze eerste hulp 
moeten verlenen bij onder andere 
letsels aan botten, spieren en 
gewrichten en komt reanimatie en 
het gebruik van een AED aan bod.  
Voor sporters, trainers, vrijwilligers 
en andere mensen die regelmatig 
op het sportveld te vinden zijn, is 
de cursus uitgebreide EHBO sport 
een goede optie. In deze meest 
volledige cursus leren cursisten 
wat zij moeten doen bij alle sport-
letsels, waaronder ook nek- en 
wervelletsel en oogletsel.

Bekijk het cursusaanbod in deze 
brochure om te zien welke cursus 
het beste past bij u of uw vereni-
ging. Heeft u specifieke wensen? 
Neem dan contact met ons op om 
te informeren naar de mogelijkhe-
den.
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(Actieve) bloedingen

(Licht traumatisch) hersenletsel

Acute letsels door contact met 
dieren en planten

Bewusteloosheid met normale 
ademhaling

Botbreuk en ontwrichting

Brandwonden

Huidwonden

Nek- en wervelletsel

Neusbloeding

Onderkoeling

Oververhitting

Spierkramp

Spierscheur

Steken in de zij

Tandletsels

Verslikking (luchtwegbelemmering)

Verstuiking en kneuzing

Reanimatie & AED
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Kiest u voor een EHBO-cursus van 
het Rode Kruis, dan kiest u voor 
betrouwbaarheid en kwaliteit. We 
bieden een efficiënte en effectieve 
manier om vaardigheden aan te le-
ren én om deze om te kunnen zetten 
in daadwerkelijk handelen. Al onze 
EHBO- en reanimatie- en AED-cur-
sussen voldoen aan de Nederlandse 
Richtlijnen Eerste Hulp. Een groot 
aantal certificaten van het Rode Kruis 
zijn Europees erkend en hebben een 
geldigheid van twee jaar. 

Met herhalingscursussen van het 
Rode Kruis kan de opgedane kennis 
altijd up-to-date gehouden worden.

Moet de cursist examen doen?
Nee, het Rode Kruis werkt met 
de OTIC-methode. Dat staat voor  
Ongevalssituatie, Theoretisch kader, 
Inoefenen, Competenties beoor-
delen. Onze instructeur leert vaar-
digheden aan en beoordeelt of de 
cursist over voldoende kennis en 
handelingsvaardigheid beschikt om 
een certificaat te ontvangen. Om dit 
goed te kunnen beoordelen, wordt 
de instructeur specifiek opgeleid en 
regelmatig bijgeschoold.

Contact
Neem voor vragen of informatie over 
EHBO-cursussen contact op.

  ehbo@redcross.nl 

  070-4455832

Waarom een EHBO-cursus 
van het Rode Kruis?



Een EHBO-certificaat is twee jaar 
geldig. Het volgen van een herha-
lingscursus verlengt de geldigheid 
en zorgt ervoor dat EHBO-kennis 
en vaardigheden paraat en actueel 
blijven. Door uw medewerkers, bege-
leiders en vrijwilligers met een geldig 
EHBO-certificaat een herhalingscur-
sus te laten volgen, zorgt u voor een 
veilige sportomgeving. 

Een herhalingscursus is een verkorte 
variant van een bestaande EHBO- of 
reanimatiecursus. In een herhalings-
cursus frissen cursisten hun kennis 
op en oefenen zij onder professione-
le begeleiding opnieuw hun vaardig-
heden.

Voordelen van een herhalingscursus
Een herhalingscursus is korter dan een 
reguliere EHBO-cursus. De cursus- 
inhoud is gericht op het herhalen van 
de belangrijkste kennis over hulp-
verlenen en het oefenen van vaar-

digheden. Voor mensen die al een 
geldig EHBO-certificaat hebben is 
een herhalingscursus een uitsteken-
de en efficiënte manier om kennis op 
te frissen en een EHBO-certificaat te 
verlengen.

Instroomvoorwaarden
Het Rode Kruis heeft van alle EHBO- 
en reanimatiecursussen een verkorte 
herhalingscursus. Om deel te mogen 
nemen aan een herhalingscursus 
moet de cursist een geldig EHBO-cer-
tificaat hebben van dezelfde cursus. 
Ook een geldig certificaat van een 
andere opleider dan het Rode Kruis 
geeft in veel gevallen toegang tot de 
cursus.

Heeft u vragen over onze herhalings-
cursussen of over de instroomvoor-
waarden? Neem dan contact met 
ons op om te informeren naar de 
mogelijkheden.

Herhalingscursus


