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OP202 – Verbandleer en Kleine Ongevallen 

 
Cursuscode OP202 
Cursusnaam Verbandleer en Kleine Ongevallen 
Opleidingsduur 1 hele dag 
Examen Praktijkexamen 
Minimum toelatingseis Geldig Diploma Eerste Hulpverlener 
Aantal deelnemers Minimaal 6 – Maximaal 12 
Opleidingslocatie Oefencentrum of Incompany 
Inschrijftermijn 1 à 3 maanden 
 
► Algemeen: 

Deze cursus is een waardevolle aanvulling bij het Diploma Eerste Hulp. Men leert meerdere praktische toepassingen 
van verbandmiddelen. Naast de verbandleer en kleine ongevallen wordt ook breder aandacht geschonken aan de 
anatomie en fysiologie van het lichaam en haar functioneren. De cursus wordt afgesloten met een praktijktoets en bij 
een voldoende beoordeling wordt een aantekening verbandleer geplaatst op het Diploma Eerste Hulp. De cursus wordt 
competentiegericht gegeven. Een actieve inzet van de cursist wordt verwacht. 
 
► Programma: 

Conform de inhoudsopgave laatste druk / laatste oplage Verbandleer en Kleine Ongevallen 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): 

De cursist: 

 Heeft kennis verkregen van de verband- en hulpmiddelen die bij het verlenen van eerste hulp kunnen worden 
gebruikt, wanneer en waarvoor; 

 Kan functioneel een goed zittend verband aanleggen op verschillende lichaamsdelen; 

 Kan eerste hulp verlenen bij een aantal kleine ongevallen. 
 
► 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 Verbandleer en Kleine Ongevallen laatste druk / laatste 
oplage en verbandmateriaal nodig voor de verplichte vaardigheidstrainingen.  
Er kunnen lotusslachtoffers gebruik worden ingezet tijdens praktijksessies, om zodoende een kwalitatief goed 
geïnstrueerde Eerstehulpverlener te realiseren. 
 
► Overig: 
Examen 

De competentietoets wordt afgenomen door de kaderinstructeur die in de praktijk vaak als instructeur optreedt tijdens 
de cursus. Bij deze toetsing wordt beoordeeld of de cursist de leerstof praktisch en theoretisch beheerst en competent 
kan worden geacht. 
Voor de inhoud van de toetsing wordt verwezen naar de eindtermen voor het Certificaat Verbandleer en Kleine 
Ongevallen / Eindtermen Vbl/020461 – 21 november 2002. 
Om voor verlenging van de aantekening in aanmerking te komen zal jaarlijks door het afleggen van een 
competentietoets moeten worden aangetoond dat men nog over alle vaardigheden beschikt.  
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► 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  NRR  ERC 

 


