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EHBO op REIS

Terugblik 2020 
Gedurende 2020 hebben we de EHBO op REIS cursus daadwerkelijk kunnen uitbreiden naar de

internationaal erkende Wilderness First Aid cursus. Ook kwamen we via een avontuurlijk stel terecht in

een klooster, nabij een mooi stuk bos, en hebben besloten om vanuit daar de cursussen aan te bieden.

Daarnaast hebben we hier en daar een privécursus of een cursus op locatie georganiseerd zoals aan de

technische universiteit in Delft.  
 

COVID19 
Tijdens de lockdowns zijn er geen cursussen gegeven. Veel verder dan online advies kwam het niet

gedurende de periodes maart/april en december/januari. Wel heb ik:

mogen assisteren in enkele (COVID) verpleeghuizen,

een start gemaakt aan een studietraject tot ambulance verpleegkundige     en

de module Wilderness First Aid - Field Training ontwikkeld.
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Casustraining tijdens de pandemie

Vooruitblik 2021

In 2021 zal de eerste Wilderness First Aid - Field Training plaats vinden. Focus van de cursus blijft

medisch en zorg voor het slachtoffer in afgelegen gebieden plus een extraatje. In de 'Field Training'

breiden we de referentiekader opbouw  verder uit. We gaan kou en hitte ervaren. U slaapt tijdens deze

cursus dan ook buiten. Na deze cursus zult u wat rijker zijn aan 'basis survival skills' waarvan de

belangrijkste: 'common sense'. 

Deze cursus is tot stand gekomen na een meet-up met Gunbritt, enthousiaste eigenaar van De Outdoor

School.

Modules

EHBO op REIS  

1 daagse training, theorie met praktische oefeningen. 

Omgeving Deventer 

150,- (incl. BTW, lunch en naslagwerk)

Wilderness First Aid 

2 daagse training, theorie + verdieping, praktijk, casustraining. 

Omgeving Deventer 
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310,- (incl. BTW, 2x lunch en naslagwerk) 

 

Wilderness First Aid - Field Training 

2 daagse training + overnachting, 

theorie + verdieping, casustraining, praktijk incl. survival skills. 

Omgeving Ommen 

550,- (incl. BTW, ontbijt, 2x lunch, diner en naslagwerk)

Agenda 2021 

20 en 21 FEB  WFA - Field Training 
27 en 28 MRT  WFA 
15  en 16 MEI  WFA - Field Training 
22 en 23 MEI  WFA 
3 en 4 JUL WFA - Field Training 
17 en 18 JUL WFA 
 
Het volgen van de ééndaagse EHBO op REIS cursus is mogelijk door aan te sluiten tijdens de eerste dag

van WFA. Schrijf je hier in.

Een fijn 2021 gewenst. Dat er meer gereisd mag worden, more exploring, more
peace of mind en more common sense. Safe travels!
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