
Opleidingen voor Instructeur Eerste Hulp (IEH) 
 

In dit document vindt u contactgegevens van aanbieders van diverse aan Eerste Hulp gerelateerde cursussen. De aanbieders hebben goedkeuring gegeven aan Het Oranje Kruis om deze 
gegevens openbaar te maken. Het Oranje Kruis is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en is niet aansprakelijk voor enige schade die uit deze inhoud resulteert. Het Oranje 
Kruis geeft geen oordeel over de kwaliteit van de aanbieders en/of de inhoud van de cursussen.  
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Contactpersoon 
 

Website 

ABCD EHBO www.abcdehbo.nl  
AREHBO 
de heer G.J.  van de Goor 

www.arehbo.nl 
 

Bestevaer EHBO Trainingen 
 

(0166) 66 70 60 

Bloemendal Advies |Training | Verkoop www.bhvaed.nl 
 

Cursusorganisatie Henny Stakenburg Eerste Hulp Lessen 
 

www.eerstehulplessen.nl 

Dare2Help, mw. Y. Welagen www.dare2help.nl 

De EHBO Academie, dhr. M. Kooijman www.ehbo-academie.nl 

EHBO-BHV Midden Nederland, dhr. H. Agterberg/mw. S. Agterberg www.ehbo-midden.nl 

Fire and Care Helmond 
 

www.fireandcare.nll 

G4S Training & Safety www.veiligheids-trainingen.nl/ehbo-
cursus/instructeuropleiding-het-oranje-
kruis.nl  

JS Advies en Training 
 

(043) 409 21 62 

KNV EHBO afd. Arnhem-Presikhaaf, mw. M. Soomers www.ehbo-arnhem-presikhaaf.nl 

Life2Save, dhr. H. van Wely 
 

www.life2save.nl 

MOOA - opleidingen Culemborg 
T.a.v. de heer F. van Gestel 

www.mooa.nl 

Nederlandse Organisatie Docenten EHBO 
De heer H. de Knoop 

www.ehbodocent.eu 
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Postma EHBO Opleidingen 
 

www.postma-ehbo.nl 

Reddingsbrigades Nederland (alleen voor interne opleidingen) 
de heer H. Veldman 

www.redned.nl 
 

Veilig Ondernemen 
de heer L.G.C.  van Zitteren 

www.veiligondernemen.nl 
 

Veriken 
Mw. K. Kolk 

www.veriken.nl 

What2do Safetyfirst, mw. S. Geerlings 
 

www.w2do.nl 

Zorgdidact 
 

www.zorgdidact.org 
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