First Aid International
First Aid International is een internationaal georiënteerd opleidingsprogramma en actief in vele landen. Door de
lesinhoud en de vormgeving daarvan leert men op eenvoudige wijze een mensenleven te redden.
First Aid International is ingeschaald op niveau 3 voor “eerste hulp opleidingen”. Niveau 3 is het standaard
niveau, hieronder vallen de meeste traditionele “eerste hulp opleidingen”, bestemd voor diegenen die een
algemeen EHBO-diploma nodig hebben. Deze cursus bieden wij aan in samenwerking met het landelijk
dekkende netwerk van erkende instructeurs van BTB Fire & Medicalsupport te Uden.
Inhoud
U leert in deze opleiding niet alleen wat u moet doen, maar ook wat u vooral moet laten. Deze cursus wordt gegeven
door erkende instructeurs. Om het oefenen zo 'echt' mogelijk te maken worden lotusslachtoffers ingeschakeld. Het
oefenen kan bestaan uit het verbinden van een wond, constateren dat iemand een flauwte heeft, of iemand in veiligheid
brengen. Het is vaak een actie-reactie en dat maakt de cursus boeiend en dynamisch.
Overige informatie
Deze opleiding is inclusief:






Examens
Lesmaterialen
Lesmateriaal
Administratiekosten
Kosten Lotusslachtoffers

Overige voorwaarden










Maximaal 12 deelnemers
24 uur durende opleiding, verdeeld over 6 dagdelen
Aansluitend 1 uur examen
Een opleiding kan alleen voor complete groepen van 8, 10 of 12 personen worden besteld. Annuleren
 Annulering binnen 1 week voor aanvang van de cursus: 100% van totale cursusbedrag.
 Annulering binnen 2 weken voor aanvang van de cursus: 50% van totale cursusbedrag.
 Annulering binnen 3 weken voor aanvang van cursus: 25% van totale cursusbedrag.
Reiskosten instructeur bedragen maximaal € 75 per dag.
Reiskosten lotusslachtoffer bedragen maximaal € 75 per dag (bij beide cursussen is er de helft van de tijd een
lotusslachtoffer aanwezig).
Cursusuren kunnen in overleg ingepland worden. Bijvoorbeeld 2 volledige dagen of 4 avonden
Prijzen zijn exclusief reiskosten instructeur en lotusslachtoffer, locatiekosten, lunch- en koffie kosten en BTW.
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