
 

Beste gastouder, 
 

Deze nieuwsbrief gaat over uw kinder-EHBO van 2021: 
 

 Voor wie is deze nieuwsbrief? 

 EHBO certificering over naar het Oranje Kruis en de gevolgen hiervan 

 5 stappen om de EHBO cursus te herhalen 

 Vraagouders en partners meedoen aan kinder-EHBO? 

 SAMENGEVAT en nog even dit. 

 Vragen m.b.t. corona maatregelingen 

 EHBO kosten geheel of gedeeltelijk terugvragen 

 Vragen? 
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Zoals u weet is Livis voor de certificering gaan samen werken met het Oranje Kruis in plaats van met het Rode Kruis.  

 

NIEUW!: Helaas brengt deze overgang nu ook veranderingen met zich mee voor ons als gastouderbureau.  

Het Oranje Kruis heeft een geheel andere kostenstructuur (lees: een hogere!). Voorheen konden wij deze  

EHBO cursus gratis aanbieden aan onze gastouders, maar nu helaas niet meer. Als gastouder krijgt u 

wel een belangrijke korting, doordat u klant bent bij ons. 

 

Dit betekent niet direct dat alle kosten nu voor u als gastouder zijn. Op pagina 4 lichten we u toe wat u kunt 

doen om uw kosten alsnog geheel of gedeeltelijk terug te krijgen. 

In 5 stappen eenvoudig de  EHBO cursus herhalen.  

Stap 1: Email met een verzoek de cursus te starten + betaling 

U ontvangt binnenkort van ons een email met daarin een link om uw cursus “EHBO VOOR GASTOU-
DERS” (herhaling!) te starten, namelijk: https://livis.nl/partnerpagina/pekenios 

1. Klikt u op de link. Er opent zich een internetscherm en u ziet 4 EHBO cursussen staan. Als gastouder kiest u voor de 

cursus “EHBO voor Gastouders Herhaling” (€79,95), klik op “Inschrijven”.  U gaat nu naar de pagina “Bestellen”. 

2. U bent al klant bij Livis, klikt u daarom op de tekst “klik hier om in te loggen”. U moet nu uw e-mailadres en wachtwoord 

van Livis invullen. Weet u het wachtwoord niet meer, dan kunt u klikken op de tekst “wachtwoord vergeten” en een 

nieuw wachtwoord aanmaken. U moet een bij Livis bekend e-mailadres opgeven!  

3. NIEUW!!: U wordt gevraagd om te betalen via iDeal of credit card, dat klopt, kies uw betalingsmethode en klik ver-

volgens op “Plaats bestelling”.  

4. Zodra u heeft betaald kunt u starten met de cursus. (Zie pagina 4 om deze kosten geheel of gedeeltelijk terug te vra-

gen). Ga naar stap 2  op pagina 2 van deze nieuwsbrief. 

 

Heeft u vragen tijdens dit proces, bel dan gerust direct met Livis: 010 - 423 06 00. Zij staan voor u klaar, dat is zo afgespro-

ken, omdat zij in hun systeem kunnen en wij niet! 

Heeft u vragen vóóraf aan dit proces, belt u Pekénios dan gerust! 085 – 877 97 24 of email ons. 

Voor wie is deze nieuwsbrief? 

Deze nieuwsbrief is in eerste plaats voor alle gastouders van wie hun kinder-EHBO certificaat in 2021 afloopt. 

Het is belangrijk dat u dit certificaat opnieuw behaald vóórdat deze verloopt. Op uw EHBO certificaat kunt u 

de precieze datum zien tot wanneer deze geldig is, zo ook in de email waarin u deze nieuwsbrief ontving.  

 

(Vraag) ouders en/of partners die ook kinder-EHBO willen herhalen of starten kunnen ook meedoen, lees hier-

voor de aanwijzingen op pagina 3 onder het kopje “vraagouders en partners meedoen?” door). 

https://livis.nl/partnerpagina/pekenios
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Stap 2: Inschrijven op een praktijkbijeenkomst 

Na stap 1 is het belangrijk dat u zich ALLEREERST inschrijft voor een PRAKTIJKSESSIE van uw keuze:   

A. Bent u nog niet ingelogd op www.livis.nl? Klik op inloggen op www.livis.nl, rechts bovenin met uw email-

adres en het wachtwoord van Livis. Wachtwoord kwijt? Dan kunt u via hun website een nieuwe aanvragen. 

B. Zoek nu een bijeenkomst die vroeger ligt dan de datum waarop uw huidige certificaat verloopt! 

 Cursusnaam =  “EHBO voor gastouders (herhaling)” 

 Kies uw bijeenkomst en schrijf u in. U ontvangt een bevestigingsemail van “Livis.nl” inzake uw 

praktijksessie.  

A. Houd u rekening met de onkosten die in rekening worden gebracht als u zich te laat afmeldt of wijzigt en als u uw 

praktijksessie niet behaald. (zie pagina 3 onder het kopje “Nog even dit en SAMENGEVAT”). 

B. Vragen? Bel met Livis: 010 - 423 06 00 (Openingstijden: Ma/di 8.00-20.00 uur. Wo/do/vr 8.00-16.30 uur) 

Stap 3: Theorie doornemen en vragen beantwoorden 

Vooraf aan uw praktijksessie moet u met goed gevolg de theorie online doorlopen hebben: 

A. Inloggen op www.livis.nl via “inloggen” rechts bovenin met uw emailadres en wachtwoord van Livis (indien u nog niet inge-

logd bent). Wachtwoord kwijt? Dan kunt u via hun website een nieuwe aanvragen 

B. Als u wilt start u met de eindtoets om te kijken hoeveel u nog weet. Bent u niet direct geslaagd, kijkt u 

dan naar de onderwerpen die u nog niet goed beheerst.  

C. U doorloopt de gehele theorie in ongeveer 4-6 uur, afhankelijk van uw eigen tempo. Er kan tussentijds 

gepauzeerd worden, het systeem houdt de voortgang bij, ook als bijv. de verbinding wegvalt. 

D. De tekst wordt automatisch opgelezen, maar u kunt dat ook pauzeren en zelf de tekst lezen en door-

klikken. 

E. Aan het einde van elk hoofdstuk is een tussentijdse toets om uw eigen kennis te testen, deze tellen niet mee met de 80% 

score van de vragen die u dient te behalen bij de eindtoets.  

F. Aan het einde van alle hoofdstukken komt de eindtoets, LET OP: u dient deze vragen voor minimaal 80% correct beant-

woord te hebben om mee te mogen doen met uw praktijksessie. 

G. U mag binnen 30 dagen nadat u bent gestart de theorie en toetsen onbeperkt (gratis) herhalen, totdat u bent geslaagd. 

Stap 4: Wat meenemen naar de praktijksessie? 

Zodra u naar de praktijksessie van uw keuze gaat dient u het volgende mee te nemen: 

1. Legitimatiebewijs (paspoort of ID kaart) 

2. Kopie van uw behaalde theoriecertificaat !! 

Stap 5: Alles afronden: Oranje Kruis certificaat printen en in gastoudermap doen 

Nadat  u ook uw praktijksessie goed heeft afgerond staat na 48 uur uw Certificaat van het Oranje Kruis 

digitaal op de website van www.Livis.nl (inloggen) 

A. Rechts bovenin inloggen op www.Livis.nl  met uw emailadres en wachtwoord van Livis. 

B. Op de witte balk onder uw naam klikt u op “certificaten” 

C. Print het juiste (!) certificaat, namelijk met de naam “Cursuscertificaat” en bewaar deze in uw 

gastoudermap voor controle van de GGD. (let op: er staan 3 soorten certificaten namelijk!) 

D. Heeft u geen certificaat ontvangen na 48 uur, dan bent u niet geslaagd. Neemt u dan contact met ons op. 
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Mocht uw partner of één van de vraagouders zich ook willen inschrijven, dan kan dat ook via deze link, hier ziet 
u ook de prijzen per optie staan:  https://livis.nl/partnerpagina/pekenios 
 

Wilt u weten welke optie voor uw partner of vraagouder de juiste is, email of bel ons dan even, dan adviseren  

we u hierover: info@pekenios.nl / 085-877 97 24 

 

Afhankelijk van de verzekering, kan dit (deels) terugontvangen worden via zijn/haar ziektekostenverzekering, zie pagina 4 

van deze nieuwsbrief voor meer informatie hierover.  

 

Vragen m.b.t. corona maatregelen 

 Door de genomen maatregelen van de overheid met betrekking tot Covid-19 is het zeer waarschijnlijk dat 

de EHBO bijeenkomsten iets anders verlopen dan voorheen.  

Livis geeft aan dat zij de advies maatregelingen van het RIVM in acht neemt.  

 

We verwijzen u  naar de website van Livis zodat u deze doornemen en up-to-date kunt blijven.  

De website is: https://livis.nl/corona-virus  

  

Zoals hierboven gemeld kunt u kosteloos wijzigen bij Livis als u verkouden of ziek bent of als iemand in uw directe omgeving 

positief is getest op Corona. Is uw partner verkouden maar u heeft geen symptomen, dan kunt u gerust komen. 

 Starten doet u via de link van Livis die u binnenkort ontvangt of die bij stap 1 staat vermeld (stap 1) 

 NIEUW: U betaalt online uw EHBO cursus via iDEAL of credit card (stap 1) 

 U schrijft zich in voor de praktijksessie, u mag zelf kiezen waar en wanneer, als het maar vóór de 

datum is dat uw huidige EHBO certificaat verloopt. (stap 2). 

 ONLINE neemt u uw theorie door en beantwoord minimaal 80% van de vragen van de EIND-

TOETS correct om mee te mogen doen met de praktijksessie. U mag binnen 30 dagen de theorie 

onbeperkt (gratis) herhalen. (stap 3) 

 Het certificaat is zoals altijd 2 jaar geldig vanaf de datum dat u de praktijksessie heeft behaald. 

Bijvoorbeeld: als u deze op 10 december 2020 behaalt, moet u vervolgens vóór 10 december 2022 uw EHBO weer her-

haalt hebben.  

 Er zijn kosten verbonden als u zich te laat afmeldt voor uw praktijkbijeenkomst of als u de praktijkbijeenkomst niet be-

haald, namelijk (BELANGRIJK):  

 € 55,00 als u de praktijksessie overnieuw moet doen of als u zich binnen 48 uur vóór de bijeenkomst afmeldt 

met als reden dat u de theorie nog niet af heeft. 

 Bent u verkouden, ziek of is iemand in uw omgeving positief getest op Corona, blijft u dan thuis en neem 

vooraf aan de bijeenkomst contact op met Livis hierover.  Deze wijziging is kosteloos. 

 Wilt u zich binnen 7 dagen afmelden of wijzigen, dan kan dat niet meer in de campus, maar moet u Livis 

bellen om dit voor u te doen. 

 Tot maximaal 7 dagen vóóraf aan de bijeenkomst kunt u zichzelf in de campus afmelden of wijzigen en dit is 

gratis (u mag 1x gratis wijzigen). 

 NIEUW: U print uw EHBO factuur (of download deze) via de website van Livis en u stuurt deze naar uw Zorgverzeke-

raar op. Via hen ontvangt u deze kosten geheel of gedeeltelijk terug. Alle kosten die u NIET heeft terug gekregen 

kunt u opvoeren als kosten in uw inkomstenbelastingaangifte over 2020.  Zie pagina 4 voor meer info hierover! 

SAMENGEVAT + nog even dit! 
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Veel succes en groeten van Team Pekénios 

EHBO kosten geheel of gedeeltelijk terugvragen 

De kosten die u als gastouder heeft betaald kunt u geheel of gedeeltelijk terug ontvangen. 

Voor de partner van de gastouder of de vraagouders is er ook een mogelijkheid, maar alleen 

via punt 1 hieronder, niet via punt 2.  

 

2 manieren:  

1. Via zorgverzekering 

2. Via de belastingdienst 

 

1. Via zorgverzekering 

Afhankelijk van welke zorgverzekering u heeft en welk pakket of aanvullende verzekering kunt 

u deze EHBO kosten declareren bij uw Zorgverzekeraar. 80% van de verzekeraars vergoedt een EHBO-cursus van Livis.  

             

Hoe komt u daar achter? 

 Zoek de naam van uw zorgverzekeraar op en de naam van uw verzekeringspakket. 

 Ga naar de volgende website: https://livis.nl/vergoedingscheck  

 Selecteer uw verzekeraar in het vakje bij “01” 

 Selecteer vervolgens welke aanvullende verzekering u heeft, vakje “02”. 

 U ziet nu direct de uitslag op het scherm staan! 

 Wordt het vergoedt? Fantastisch. Zodra u heeft betaald bij Livis, print of downloadt u de factuur van de 

website van Livis en declareert u deze bij uw  zorgverzekeraar.  

 Wordt het niet of maar deels vergoed? Bent u een gastouder, leest u dan verder bij puntje 2 hieronder. 

Bent u de partner van de gastouder of een vraagouder, dan valt er verder niets te doen helaas.  

 

2. Via de Belastingdienst 

Worden uw EHBO kosten voor u als gastouder niet of maar deels vergoed door uw zorgverzekeraar?  Dan kunt u deze 

EHBO (restant) kosten opvoeren bij uw inkomstenbelasting aangifte. Dit bedrag wordt dan van uw (overige) winst afge-

trokken, waardoor deze lager wordt en u dus minder belasting betaalt en zo ook deels vergoed wordt.  

 

Deze optie 2 is helaas niet mogelijk voor mensen die geen gastouder zijn.  

VRAGEN?? 

Heeft u vragen vanaf het moment dat u via de Livis email start of zich aan-

meldt bij “Livis.nl” of tijdens de cursus of algemeen wilt starten?  

 bel dan direct Livis.nl: 010 - 423 06 00 (tussen 8.00 - 16:30 / 20.00 uur) 

 Zij zijn de specialisten van hun website en cursussen en geven u de beste begelei-

ding op dat gebied, zo is dat afgesproken. Wij kunnen niet in hun systeem meekijken.  

 Mocht u hinder ondervinden of klachten over hen hebben, dan horen wij dat natuur-

lijk graag, zodat wij kunnen bijsturen. 

Heeft u algemene vragen over deze nieuwsbrief? 

 Dan kunt u gerust contact met ons opnemen: info@pekenios.nl of 085 - 877 97 24 

https://livis.nl/vergoedingscheck

