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Externe opleidingen

Waarom?
Wie vaak met kinderen werkt, weet dat dit een erg fijne 
bezigheid is. Maar een ongeluk is vlug gebeurd, zeker bij 
kinderen. Weet u hoe te handelen als een kinderleven op het 
spel staat? Dankzij juiste en doordachte handelingen kunnen 
kinderlevens gered worden.

Wie?
Onthaalouders, personeel van opvangvoorzieningen en 
andere medewerkers die geconfronteerd kunnen worden  
met levensbedreigende situaties voor kinderen.

Wat?
In deze cursus staan praktijkoefeningen centraal. Uiterst 
belangrijk is het hoofdstuk over reanimatie en verstikkingen, 
want hiermee kunnen jonge levens echt wel gered worden.

Theoretisch deel:

• Typische gevaren voor kinderen

• Basisprincipes voor eerste hulp

• Stappenplan van de reanimatie volgens ERC-richtlijnen

Praktisch deel:

• Reanimeren van kinderen op oefenpoppen

• Handelingen bij verslikken en stikken

• Veiligheidshouding

Hoe?
• De basisopleiding duurt 3 uur.

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

Resultaat
Wie de basisopleiding volgt, kan met kennis van zaken de 
eerste zorgen toedienen bij kinderen. Hij of zij kan de ernst 
van de situatie inschatten, voorkomen dat een banaal incident 
verergert of de gevolgen tot een minimum beperken.

 

Onthaalouders en medewerkers in een kinderopvang hebben hun handen vol. Bovendien kunnen ze gefronteerd worden 
met situaties die het leven van de aanwezige kinderen in gevaar brengen. Deze basisopleiding bundelt in 3 uur theorie en 
vooral praktijk om met kennis van zaken zulke situaties het hoofd te bieden.

Levensreddend handelen bij kinderen voor 
onthaalouders en personeel in kinderopvang
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