
Safety 
and Education
Ontdek de DAN 
Eerste Hulp cursussen

Meer DAN cursussen
Medical Oxygen Rebreather

Oxygen First Aid for Aquatic Emergencies

First Aid for Hazardous Marine Life Injuries

Diver Medical Technician (DMT)
DMT’s worden getraind om geavanceerde 
Eerste Hulp te verlenen (drainage van de 
borstkas, hechtingen, enz.) en te assisteren in 
de hyperbare kamer onder toezicht van een 
medisch professional.

Dive Medicine for Divers
Een modulair programma dat leidt tot 
een beter begrip van duiken, fysiologie en 
duikveiligheidszaken.

Nieuw!

DAN Europe
Phone: +39 085 893 0333
Skype: dan_europe_foundation
training@daneurope.org - www.daneurope.org

“Gelukkig komen ongevallen 
niet vaak voor, maar wanneer ze 
voorvallen maken hulpverleners 
die opgeleid werden d.m.v. DAN 
cursussen een positief verschil.”

Dr Robert van Hulst - Director Diving Medical Center Navy, Netherlands
Head Research Hyperbaric and Diving Medicine, AMC, Amsterdam



Oxygen First Aid for Scuba Diving Injuries
Leer duikongevallen te onderkennen en Eerste Hulp te kunnen verlenen, 
specifiek door het toedienen van zuurstof. Cursisten van deze cursus 
kunnen de kwalificatie  “DAN Oxygen Provider” behalen.

On-Site Neurological Assessment for Divers
Leer het uitvoeren van een neurologische beoordeling die nodig is om te 
helpen bij het evalueren van een mogelijk gewonde duiker. De informatie 
opgedaan tijdens deze beoordeling kan helpen een duiker te overtuigen 
van de noodzaak voor zuurstof eerste hulp en kan een duikarts helpen bij 
het vaststellen van de juiste behandeling.

Advanced Oxygen First Aid 
Een gevorderde cursus die gekwalificeerde DAN Oxygen Providers leert 
hulp te verlenen aan een niet ademende gewonde duiker met behulp van 
de MTV-100 beademingsautomaat en beademingsballon.

Neem deel aan onze cursussen en 
wees voorbereid op het ondernemen 
van actie wanneer dat nodig is!

Ontdek al onze cursussen!

Vind een cursus of instructeur in jouw regio!Waarom zou je voor DAN 
cursussen kiezen?
•	 De cursussen zijn ontwikkeld door een team van medische en educatieve specialisten.
•	 Iedere gespecialiseerde cursus onderwijst een specifiek gebied van Eerste Hulp.
•	 De technieken en vaardigheden zijn gevarieerd en speciaal voor iedere cursus 

ontwikkeld.
•	 Voldoende tijd voor de instructie van theorie en vooral van de praktische vaardigheden.
•	 De cursussen zijn internationaal erkend en overgenomen door academische instellingen, 

overheidsdiensten, reddingsteams en professionals in de gezondheidszorg.

First Aid
Begrijp de fundamentele Eerste Hulp-technieken. Deze cursus leert je hoe 
ziekte en verwondingen te beoordelen, verbandtechnieken, spalken en 
andere noodprocedures. Gericht op iedereen die in geval van nood hulp 
wil verlenen.

Automated External Defibrillation
Leer hulp te verlenen bij een plotselinge hartstilstand met behulp van een 
geautomatiseerde/Automatische Externe Defibrillator (AED). Een cursus 
voor iedereen.

Basic Life Support
Ontwikkeld voor iedereen die BLS technieken wil leren, zoals het veilig 
stellen van de ademweg, stabiele zijligging, reanimatie, maar ook extra 
vaardigheden die toegepast kunnen worden bij verslikking, bloedingen 
en shock.


