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Cursus kind en ziek zijn
Doelgroep		
			
			
			

Cumlaude organiseert deze cursus van drie avonden voor ouders, opvoeders en
grootouders. Daarnaast richten wij ons ook op de professionele hulpverlener maar
dan in bredere zin dan alleen de verplichte scholingen als gastouder of kinderopvang.
Vooral het kind tot aan de leeftijd van 12 jaar zal centraal staan.

			
			
			
			

Als ouder of medeopvoeder worden er bijzondere kwaliteiten van je gevraagd.
Er is niemand die je deze kwaliteiten of vaardigheden heeft aangeleerd. Vooraf heb je
ook niet kunnen oefenen. Al gaat het vaak goed toch is het prettig om wat meer
zekerheid te hebben.

Inhoud		
			
			
			
			

Voor de cursus “Kind en ziek zijn” denk je zo mogelijk als eerste aan kleine ongelukjes,
kinderziekten en koorts. Wanneer je verder nadenkt komen misschien onderwerpen
als astma bij kinderen en voedingsallergieën in je gedachten.
Minder voor de hand liggen zo mogelijk onderwerpen als welzijn, overgewicht,
alcohol, sexualiteit en psychische gezondheid.

Cursusduur 		

De cursus bestaat uit drie avonden van 2,5 uur en starten om 20.00 uur.

Dag 1 		
			

Leer- en slaapproblemen, problemen op school, taalontwikkeling en
eetproblemen. Maar ook overgewicht, en alcoholgebruik.

Dag 2 		
			

Medische problemen zoals astma, eczeem, diabetes bij kinderen. Maar ook
vergiftigingen en brandwonden. Hoofdlijnen eerste hulp bij kinderen.

Dag 3 		
			

Huisarts met Powerpoint over kind en koorts.
Vragenuur: “Wat te doen bij...”

Cursuslocatie
			
			

Cafe ’t Strooienhuis
Hoevenseweg 48
4874 LW Etten Leur.

Door wie
			
			
			

De cursus wordt gegeven door Daan Evers. Hij gebruikt zijn kennis als
verpleegkundig specialist in een huisartsenpraktijk en als voormalig operatie
assistent en hoofd OK. Nu in deze cursus werkt hij mede vanuit zijn opleiding als BHV
instructeur. Tevens is hij vader van zes kinderen.

Kosten 		
			

€ 80,- per cursist (incl. BTW)
Inclusief koffie en cursusmateriaal.

Deelnamebewijs
			
			
			

Indien gewenst kan er voor deelname (10 uur inclusief zelfstudie) een certificaat
afgegeven worden. Gezien het feit dat niet iedereen een certificaat nodig heeft,
hebben wij dit uit de standaard cursusprijs verwijderd.
Kosten van dit certificaat bedragen € 7,50.
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Cursus kind en ziek zijn
Voorbereiding
			
			
			
			
			

Als voorbereiding op iedere avond wordt verwacht dat de cursisten zich inlezen.
Bij deelname aan deze avond ontvang je een digitaal document. Hierin staat de
inhoud van iedere avond. Door het lezen van de teksten met de mogelijkheden van
het doorklikken (ctrl+klikken) kom je op het internet bij aanvullende informatie
betreffende de diverse onderwerpen. Zo lees je al veel achtergrondinformatie voordat
je aan de cursus zelf begint.

Opmerkingen
			
			
			
			
			

Hebben wij overal een antwoord op? Nee, wat wij wel doen is, in drie avonden, samen
met jou een aantal vragen beantwoorden.
Als antwoord is het verschaffen van informatie en uitleg soms voldoende.
Soms zal een discussie laten zien dat er meerdere manieren zijn om naar hetzelfde
onderwerp te kijken. Het ontdekken dat niet alleen goed of fout bestaat kan
verhelderend zijn en duidelijkheid verschaffen.

		
			

Op de laatste avond behandelt een huisarts het onderwerp “Kind en Koorts” met
aansluitend voldoende ruimte voor het stellen van vragen.

		
			
			
			

In 2,5 uur per avond kunnen uiteraard niet alle onderwerpen behandeld worden.
De avonden veren mee op de interesses of ingebrachte onderwerpen van de
cursisten. Met deze opzet verwachten wij dat een ieder dat vindt waar ze naar op zoek
zijn. De avonden zijn dan ook vooral bedoeld om te verdiepen, zekerder te worden.

Aanmelden		
			
			

via de website: www.cumlaudebhv.nl
per e-mail: Len@cumlaudebhv.nl
telefonisch: (076) 565 80 84.

Tot slot

Het motto van Cumlaude is: Leren kan leuk zijn!

Tot snel!
Namens Cumlaude
Len Poppelaars
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