H03 Cursusbeschrijving

HC201 – Herhalingscursus Eerste Hulp Basismodule
Cursuscode
Cursusnaam
Opleidingsduur
Examen
Minimum toelatingseis
Aantal deelnemers
Opleidingslocatie
Inschrijftermijn

HC201
Herhalingscursus Eerste Hulp Basismodule
Totaal 2 hele dagen of 4 dagdelen in 2 jaar
Competentietoetsing
Diploma Eerste Hulp Basismodule
Minimaal 6 – Maximaal 12
Oefencentrum of Incompany
1 à 3 maanden

► Algemeen:
Het diploma zoals deze is afgegeven door het Oranje Kruis heeft een geldigheid van twee jaar. Om voor verlenging in
aanmerking te komen zal, door het afleggen van een competentietoets op diverse onderdelen, de cursist moeten
aantonen dat men nog over alle vaardigheden beschikt.
Indien men twee jaar achtereen deze competentietoetsing met goed gevolg heeft afgelegd, dan zal een verlenging van
het diploma worden afgegeven.
Tot op heden geldt de richtlijn tot verlenging van het diploma tot het volgen van 8 uur herhalingslessen per jaar.
Aanwezigheid is verplicht bij alle lesuren om de geldigheid ( Verlenging ) van het diploma te waarborgen
► Programma:
Conform de inhoudsopgave laatste druk / laatste oplage EHBO cursusboek Oranje Kruis.
► Werkvormen:
Klassikaal onderwijs ( theorie en praktijk ) met ruimte voor vragen en opmerkingen.
Vaardigheidstrainingen en individuele cursistenbeoordelingen.
Lesopbouw volgens het Vier Stappen Plan:
1. Demonstratie competentie zonder commentaar;
2. Demonstratie competentie met commentaar op de deelstappen;
3. Demonstratie competentie met vragen aan de cursisten;
4. Oefenen/vaardigheidstraining met feedback en zonodig correctie.
► Leerdoelen (na afloop van de cursus):
Na het volgen van de cursus kent en kan de cursist onder andere:
Met in achtneming van zijn eigen veiligheid voorkomen dat er nog meer slachtoffers vallen;
Beoordelen of de professionele hulp, al dan niet met spoed, moet worden ingeschakeld;
Mogelijke levensbedreigende functiestoornissen en verwondingen herkennen, stabiliseren en opheffen;
Eenvoudige letsels zelf behandelen; Het op juiste wijze alarmeren;
Er voor zorgen dat een slachtoffer in zo goed mogelijke conditie wordt overgedragen aan de professionele
hulpverlening.
► Kwalificatie instructeur:
Conform de Regeling vastgesteld door het bestuur van het Oranje Kruis - Laatste visie / revisie / vrijgave document.
► Materialen:
Als lesmateriaal zal gebruikt worden het Oranje Kruis boekje laatste druk / laatste oplage, reanimatiepoppen en
verbandmateriaal nodig voor de verplichte vaardigheidstrainingen.
In deze herhalingslessen zullen naast het opfrissen van de kennis van de Eerste Hulp, ook nieuwe technieken,
handelingen en materialen aan de cursist worden gedemonstreerd.
Vaardigheden zullen centraal staan gedurende de verplicht te volgen herhalingsuren.
Behalve gebruik van diverse lesmaterialen, worden ook lotusslachtoffers ingezet om verschillende situaties na te
bootsen gerelateerd aan de praktijk, wat oefening meer realistischer maakt.
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► Overig:
Eerstehulpverleners verzekerd tegen aansprakelijkheid
Met ingang van 1 oktober 2004 zijn alle houders van een geldig Diploma Eerste Hulp/EHBO-diploma zonder extra
kosten verzekerd tegen aansprakelijkheid voor schade aan zaken of personen wanneer zij eerste hulp verlenen. Het
Oranje Kruis heeft deze verzekering afgesloten om de eerstehulpverleners rugdekking te geven.
De nieuwe verzekering, die is afgesloten bij Van Lanschot Assurantiën, is gekoppeld aan alle geldige EHBO diploma’s
en Diploma’s Eerste Hulp en vrijwaart de houder van aansprakelijkheid voor zaak- en personenschade in relatie tot
incidentele eerstehulpverlening.
► Faciliteiten:
Leslokaal met mogelijkheid tot U-opstelling en goede verlichtingsmogelijkheid.
Leslokaal dient voorzien te zijn van een white board of flipover of projectiescherm.
Zitplaatsen dienen goed zicht te hebben op schoolbord of projectiescherm en zijn voorzien van een schrijftafel.
Direct invallend zonlicht moet afgeschermd kunnen worden.
Leslokaal dient voorzien te zijn van een temperatuurregulatie.
Voldoende vloerruimte voor praktische oefeningen.
► Opleiding voldoet aan de richtlijnen van:
 NIBHV
 Oranje Kruis

Datum Vrijgave: 01-01-2013

 NRR

Topic Opleiding en Training
Pagina 2 van 2

 ERC

Paraaf:

Print-out:

