
   

 

EHBOver. Petrus Donders 

Tilburg 

Datum 

1 november 2018 

Onze referentie 

Cursusinformatie Diploma Eerste Hulp 

datum: 1 november 2018 

 

 

 

Beste geïnteresseerden, 
 

Op 14 januari 2019 starten wij de cursus Diploma Eerste Hulp (DEH). In het Diploma Eerste 
Hulp (voorheen EHBO) is de module Eerste Hulp Aan Kinderen (EHAK) opgenomen. Hiermee 
voldoet het Diploma Eerste Hulp aan de Wet op Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang welke 
eist dat aanwezige werknemers van een kinderopvang in het bezit moeten zijn van een 
erkend Eerste Hulp certificaat of diploma. 
 

Cursus Diploma Eerste Hulp. 

 
Duur:       10 lesavonden van twee uren. 
Maandagavond:  14-januari-2019. 
Locatie:      Wijkcentrum De Spijkerbeemden, Don Sartostraat 4, Tilburg. 
Datums:      1e: 14-01, 2e: 21-01, 3e: 28-01, 4e: 04-02, 5e: 11-02,  

6e: 18-02, 7e: 25-02, 8e: 11-03, 9e: 18-03, 10e: 25-03-2019.  

4-maart-2019 géén cursus i.v.m. carnaval. 
Lestijden:    aanvang 20:00uur en einde 22:00uur. 

 
Examen Diploma Eerste Hulp:  
 
01-04-2019 en wordt afgenomen door examinatoren van Het Oranje Kruis.  
 

Cursus kosten. 
 

Cursuskosten bedragen  € 175,00. 
Betaling in twee termijnen is mogelijk: 
 Eerste termijn €90,00 voor aanvang cursus en  
 Tweede termijn € 85,00 voor het examen.  

 
De meeste zorgverzekeraars vergoeden de cursus geheel of gedeeltelijk. Dit is afhankelijk 
van de wijze van (zorg)verzekering. Neem hierover contact op met uw zorgverzekeraar of zie 
hiervoor de link op onze website of www.zorgwijzer.nl/vergoeding/ehbo-cursus 
 
In de cursuskosten zijn inbegrepen: 
 het Oranje Kruis boekje 27e druk, 

 een tas met verbandmaterialen om te oefenen (thuis en in de les), 
 het examen Diploma Eerste Hulp (eerste keer), 
 het lidmaatschap van Petrus Donders voor 2019. 
 
Bij aanvang van de cursus op de eerste cursusavond ontvangt u verdere informatie over de 

lessen en de inhoud ervan. 
 
De cursus Diploma Eerste Hulp start op 14-01-2019, mits er voldoende inschrijvingen zijn! 

 
Voor meer informatie ook voor andere Eerste Hulp cursussen zie www.petrusdonders.nl of 
neem contact op via  opleidingen@petrusdonders.nl of 013-4562474 (voicemail). 

 

EHBO-vereniging Petrus Donders 
mail: info@petrusdonders.nl 
 

 
EHBOver. Petrus Donders al bijna 90 jaar een begrip in Tilburg op gebied van Eerste Hulp 
opleiding en hulpverlening. 
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