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Externe opleidingen 

Waarom?
Wie slaagt voor de basisopleiding mag zich gebrevetteerd 
hulpverlener noemen. Om in noodsituaties de juiste 
handelingen te stellen, is regelmatig opfrissen van de 
belangrijkste handelingen met een bijscholing EHBO  
een must.

Wie?
Elk van uw personeelsleden met een hulpverlenersbrevet 
moet conform de wetgeving een jaarlijkse bijscholing  
EHBO volgen en hiervan een attest kunnen voorleggen.

Wat?
Deze bijscholing gebeurt op basis van een modulaire aanpak. 
Elk jaar nemen we enkele topics onder de loep.

Hoe?
• De opfrissingscursus duurt 4 uur en moet één keer  

per jaar worden gevolgd om het brevet te behouden.

• Groepen bestaan uit maximum 15 deelnemers. Zo doen 
de cursisten een maximum aan praktijkervaring op om 
bedrijfsspecifieke situaties gericht te kunnen aanpakken.

• Op voorhand bespreken we welke bedrijfsspecifieke 
aandachtspunten u aan bod wilt laten komen.

• Op oefenpoppen herhalen we de basishandelingen.

• Ook behandeling van de meest courante wonden op 
basis van een simulatie behoort tot de mogelijkheden, 
net zoals in de basisopleiding.

Resultaat
• De hulpverlener behoudt zijn parate kennis en kan 

praktijkervaringen uitwisselen met andere cursisten  
en de lesgever.

• Zijn of haar hulpverlenersbrevet blijft geldig.

Opleiding hulpverlener EHBO
Mensura is door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal 
Overleg erkend om de opleiding tot hulpverlener EHBO  
te organiseren.

Als werkgever van 20 medewerkers of meer moet u over gebrevetteerde EHBO-hulpverleners beschikken. Mensura 
organiseert hiervoor basisopleidingen en bijscholingen. Zo blijft de parate kennis van de interne hulpverlener op peil om  
bij ongevallen of gezondheidsproblemen kordaat op te treden.

Hulpverlener EHBO


