
 

 

 
 

Concept Programma nascholing instructeurs Eerste Hulp CR028 
 

Formulier behorende bij de aanvraag voor accreditatie nascholing(en) instructeurs Eerste Hulp 

U kunt een aanvraag doen per bijeenkomst, maar ook voor meerdere bijeenkomsten (b.v. uw hele rayonprogramma) in 1 keer. 

Aanbieder: CR028 (seizoen 2016-2017) 
 
 

Onderdeel nascholing: 2, 4 of 5 (als er meerdere onderdelen in 1 bijeenkomst aan bod komen, dient u deze op een aparte regel aan te geven) 
 

Datum Node 

nummer 

Onderdeel 

nascholing: 
2, 4 of 5 

Alleen voor rayons: 

Competentie-

beoordeling? 

Vul in onderdeel  

1 of 3 

Onderwerp(en) Leerdoel(en) Omschrijving inhoud / 

programma 

Wie verzorgt de 

nascholing 

Wie zijn erbij betrokken 

Aantal 

Uren (alleen de 
inhoudeli
jke uren) 

Punten 

04 oktober 2016 

19:30 – 20:30 

 2 3 Nieuwe 
richtlijnen 
27ste druk 

Aan het eind van de 
bijeenkomst beheersen de 
instructeurs de theorie, de 
achtergrond, inzicht en 
vaardigheden van de 
nieuwe richtlijnen zoals 
omschreven volgens de 
27ste druk van het Oranje 
Kruis 

Door het geven van een  presentatie 
gaat de rayonleiding in op de 
richtlijnen van de 27ste druk. Er zal 
inzicht gegeven worden  gegeven in 
het hoe en waarom van de 
aanpassingen/veranderingen  
 

Rayonleider 

didacticus 

medisch begeleider 

1  



 

Datum Node 

nummer 

Onderdeel 

nascholing: 
2, 4 of 5 

Alleen voor rayons: 

Competentie-

beoordeling? 

Vul in onderdeel  

1 of 3 

Onderwerp(en) Leerdoel(en) Omschrijving inhoud / 

programma 

Wie verzorgt de 

nascholing 

Wie zijn erbij betrokken 

Aantal 

Uren (alleen de 
inhoudeli
jke uren) 

Punten 

04 oktober 2016 

20:30 – 21:30 

 4  Model 
didactische 
analyse 

Aan het eind van de 
bijeenkomst zijn de 
instructeurs in staat om 
met behulp van de 
didactische componenten 
structuur aan te brengen 
in het onderwijs 
leerproces. Zij kunnen het 
model Didactische Analyse 
gebruiken om een les te 
evalueren.  

De didacticus gaat met behulp van een 
presentatie  in op de bruikbaarheid van 
het model Didactische Analyse  in de 
praktijk van het lesgeven in het eerste 
hulp onderwijs. 
 

Didacticus  1   

04 oktober 2016 

21:30 – 22:30 

  1 en 3 Eerstehulp aan 
baby’s en 
kinderen 
Verslikking 
(300) 

Aan het eind van dit 
onderdeel beheersen de 
instructeurs het 
behandelen van een 
verslikking bij een baby of 
een kind en kunnen zij 
deze instructie geven bij 
een opleidingscursus 

De medisch docent geeft uitleg van 
een verslikking bij een baby of kind. In 
groepjes van 3 worden deze 
vaardigheden geoefend. Aansluitend 
geeft iedere instructeur aan zijn of 
haar groepje uitleg en een 
demonstratie. Ook corrigeert de 
instructeur de vaardigheden tijdens 
het inoefenen 

Medisch begeleider 

Docent opleider 

PBLS/IEHAK 

 

Didacticus 

1  



 

Datum Node 

nummer 

Onderdeel 

nascholing: 
2, 4 of 5 

Alleen voor rayons: 

Competentie-

beoordeling? 

Vul in onderdeel  

1 of 3 

Onderwerp(en) Leerdoel(en) Omschrijving inhoud / 

programma 

Wie verzorgt de 

nascholing 

Wie zijn erbij betrokken 

Aantal 

Uren (alleen de 
inhoudeli
jke uren) 

Punten 

08 november 2016 

19:30 – 20:30 

  1 en 3 Eerstehulp aan 
baby’s en 
kinderen 
Reanimeren 
(290) 

Aan het eind van dit 
onderdeel beheersen de 
instructeurs het 
reanimeren van een baby 
of een kind en kunnen zij 
deze instructie geven bij 
een opleidingscursus 

De medisch docent geeft uitleg van 
een reanimatie van  een baby of kind. 
In groepjes van 3 worden deze 
vaardigheden geoefend. Aansluitend 
geeft iedere instructeur aan zijn of 
haar groepje uitleg en een 
demonstratie. Ook corrigeert de 
instructeur de vaardigheden tijdens 
het inoefenen 

Medisch begeleider 

Docent opleider 

PBLS/IEHAK 

 

Didacticus 

1  

8 november 2016 

20:30 – 21:30 

 2 1 en 3 Kneuzing en 

Verstuiking 

Aan het eind van de 

bijeenkomst kunnen de 

instructeurs het verschil 

aangeven tussen een 

kneuzing en een 

verstuiking. Kunnen zij het 

begrip ICE uitleggen Zijn ze 

op de hoogte van de 

laatste ontwikkelingen op 

het gebied van blessures, 

blessure preventie aan 

pols, enkel of knie en 

kunnen zij adequate hulp 

verlenen bij een 

slachtoffer met een 

botbreuk of ontwrichting 

kunnen zij adequate hulp 

verlenen bij een 

slachtoffer met een 

kneuzing of verstuiking. 

In groepjes van drie worden aan de 

hand van ongevalssituaties alle 

handelingen uitgevoerd. De medisch 

begeleider geeft de nodige 

achtergrondinformatie en verzorgt 

de nabespreking. 

De bijbehorende competentielijsten 

zijn hierbij het controlemiddel 

Twee instructeurs 

medisch begeleider 

1  



 

Datum Node 

nummer 

Onderdeel 

nascholing: 
2, 4 of 5 

Alleen voor rayons: 

Competentie-

beoordeling? 

Vul in onderdeel  

1 of 3 

Onderwerp(en) Leerdoel(en) Omschrijving inhoud / 

programma 

Wie verzorgt de 

nascholing 

Wie zijn erbij betrokken 

Aantal 

Uren (alleen de 
inhoudeli
jke uren) 

Punten 

8 november 2016 

21:30 – 22:30 

 2 1 en 3 Botbreuken en 

Ontwrichting 

Aan het eind van de 

bijeenkomst kunnen de 

instructeurs het verschil 

aangeven tussen een 

botbreuk en een 

ontwrichting. Kunnen zij 

het begrip ICE uitleggen 

Zijn ze op de hoogte van 

de laatste ontwikkelingen 

op het gebied van 

blessures, blessure 

preventie aan pols, enkel 

of knie en kunnen zij 

adequate hulp verlenen bij 

een slachtoffer met een 

botbreuk of ontwrichting 

In groepjes van drie worden aan de 

hand van ongevalssituaties alle 

handelingen uitgevoerd. De medisch 

begeleider geeft de nodige 

achtergrondinformatie en verzorgt 

de nabespreking. 

De bijbehorende competentielijsten 

zijn hierbij het controlemiddel 

Twee instructeurs 

medisch begeleider 

1  



 

 

Datum Node 

nummer 

Onderdeel 

nascholing: 
2, 4 of 5 

Alleen voor 

rayons: 

Competentie-

beoordeling? 

Vul in onderdeel  

1 of 3 

Onderwerp(en) Leerdoel(en) Omschrijving inhoud / 

programma 

Wie verzorgt de nascholing 

Wie zijn erbij betrokken 

Aantal 

Uren (alleen de 
inhoudelijke 
uren) 

Punten 

06 december 2016 

19:30 – 20:30 

 2 1 en 3 Insectenste
ken 
Tekenbeten 
Kwallenstek
en 
Slangenbet
en 

Aan het eind van de 
bijeenkomst kunnen 
de instructeurs op de 
juiste wijze eerste 
hulp verlenen bij de 
diverse steken en 
beten. Zijn ze op de 
hoogte van de 
gevaren die behoren 
bij “steken en beten 
“ kennen zij de 
diverse 
hulpmiddelen  en 
kunnen ze die 
gebruiken bij de 
hulpverlening. 
Weten ze wat een 
anafylactische shock 
is en de gevaren die 
dit met zich 
meebrengt. 

Twee instructeurs bereiden deze 
les voor. 
Gebruikmakend van een 
ongevalssituatie. 
Het gezamenlijk oefenen wordt in 
circuit vorm gedaan. De 
competentielijsten kunnen als 
controlemiddel gebruikt worden. 
De medisch begeleider gaat in op 
de theorie, de gevaren en legt uit 
hoe een anafylactische shock kan 
ontstaan. 

Twee instructeurs 

medisch begeleider 

1  



 

Datum Node 

nummer 

Onderdeel 

nascholing: 

2, 4 of 5 

Alleen voor 

rayons: 

Competentie-

beoordeling? 

Vul in onderdeel  

1 of 3 

Onderwerp(en) Leerdoel(en) Omschrijving inhoud / 

programma 

Wie verzorgt de nascholing 

Wie zijn erbij betrokken 

Aantal 

Uren (alleen de 

inhoudelijke 
uren) 

Punten 

06 december 2016 

20:30 – 21:30 

 2 1 en 3 Ernstig 
uitwendig 
Bloedverlie
s 

Aan het eind van de 
bijeenkomst kunnen 
de instructeurs op de 
juiste wijze eerste 
hulp verlenen ernstig 
uitwendig 
bloedverlies Zijn ze 
op de hoogte van de 
gevaren die behoren 
bij “ernstig uitwendig 
bloedverlies en 
kennen zij de diverse 
hulpmiddelen  en 
kunnen ze die 
gebruiken bij de 
hulpverlening. 
Weten ze wat een 
hypovolemische 
shock is en de 
gevaren die dit met 
zich meebrengt. 

Twee instructeurs bereiden deze 
les voor. 
Gebruikmakend van een 
ongevalssituatie.  
Het gezamenlijk oefenen wordt in 
circuit vorm gedaan. De 
competentielijsten kunnen als 
controlemiddel gebruikt worden. 
De medisch begeleider gaat in op 
de theorie, de gevaren en legt uit 
hoe een hypovolemische shock kan 
ontstaan. 
 

 

Twee instructeurs 

medisch begeleider 

1  



 

Datum Node 

nummer 

Onderdeel 

nascholing: 

2, 4 of 5 

Alleen voor 

rayons: 

Competentie-

beoordeling? 

Vul in onderdeel  

1 of 3 

Onderwerp(en) Leerdoel(en) Omschrijving inhoud / 

programma 

Wie verzorgt de nascholing 

Wie zijn erbij betrokken 

Aantal 

Uren (alleen de 

inhoudelijke 
uren) 

Punten 

06 december 2016 

21:30 – 22:30 

 2 1 en 3 Bewustzijns
stoornissen 

Aan het eind van de 
bijeenkomst kunnen 
de instructeurs op de 
juiste wijze eerste 
hulp verlenen 
bewustzijnsstoorniss
en zijn ze op de 
hoogte van de 
gevaren die behoren 
bij 
“bewustzijnsstoornis
sen”.  

Twee instructeurs bereiden deze 
les voor. 
Gebruikmakend van een 
ongevalssituatie.  
Het gezamenlijk oefenen wordt in 
circuit vorm gedaan. De 
competentielijsten kunnen als 
controlemiddel gebruikt worden. 
De medisch begeleider gaat in op 
de theorie, de gevaren van 
bewustzijnsstoornissen 

 

Twee instructeurs 

medisch begeleider 

1  



 

Datum Node 

nummer 

Onderdeel 

nascholing: 

2, 4 of 5 

Alleen voor 

rayons: 

Competentie-

beoordeling? 

Vul in onderdeel  

1 of 3 

Onderwerp(en) Leerdoel(en) Omschrijving inhoud / 

programma 

Wie verzorgt de nascholing 

Wie zijn erbij betrokken 

Aantal 

Uren (alleen de 

inhoudelijke 
uren) 

Punten 

07 februari 2017 

19:30 – 22:30 

 2  BLS/AED 
 

Aan het eind van de 

bijeenkomst beheersen 

de instructeurs de 
theorie, 
achtergrond, 
inzicht en 
vaardigheden van 
de PBLS. Tevens 
kunnen de 
deelnemers het 
vierstappenplan 
toepassen. 

 
Aan het eind van 
de bijeenkomst 
beheersen de 
deelnemers de 
theorie en de 
vaardigheden 

behorende bij het geldig 
houden van de 
certificaten BLS/AED 
instructeur volgens de 
richtlijnen van de NRR 
 

De medisch docenten 

verstrekken de 

achtergrondinformatie. 
Individueel, onder begeleiding 
van de medisch docenten 
(beiden NRR docent-docent) 
worden de 
reanimatievaardigheden 

ingeoefend en besproken. De 

medisch docenten geven 

individueel aanwijzingen. De 

didacticus zal het vierstappenplan 

begeleiden en aanwijzingen 

geven 

Medisch docenten 

didacticus 

3  



 

Datum Node 

nummer 

Onderdeel 

nascholing: 

2, 4 of 5 

Alleen voor 

rayons: 

Competentie-

beoordeling? 

Vul in onderdeel  

1 of 3 

Onderwerp(en) Leerdoel(en) Omschrijving inhoud / 

programma 

Wie verzorgt de nascholing 

Wie zijn erbij betrokken 

Aantal 

Uren (alleen de 

inhoudelijke 
uren) 

Punten 

07 maart 2017 
19:30 – 20:30 

 4 1 en 3 oogletsels De instructeurs eerste 

hulp weten aan het eind 

van deze les alles over 

oogletsels en kunnen 

diverse praktische 

handelingen uitvoeren 

die nodig zijn voor het 

behandelen van een 

slachtoffer met een 

oogletsel 

Militair docent geeft de laatste 

informatie betreffende 

oogletsels. Hij demonstreert de 

laatste behandel methodes aan 

de hand van de 27 e druk Oranje 

Kruis boekje.  

De instructeurs eerste hulp 

oefenen deze handelingen 

Docent. 

Instructeurs eerste hulp 

1  

07 maart 2017 
20:30-22:00 

 2 1 en 3 vergiftigingen 
en het maken 
van een les over 
vergiftigingen 

Aan het einde van deze 

bijeenkomst zijn  de 

instructeurs eerste 

hulpweer op de hoogte 

van het herkennen van 

vergiftigingen en de 

behandeling daarvan 

door de 

eerstehulpverlener  

Twee instructeurs eerste hulp 

geven de les over vergiftigingen 

Daarna maken de instructeurs 

eerste hulp een les over 

vergiftigingen. Deze worden 

plenair besproken door de 

didacticus 

Twee instructeurs eerste 

hulp 

didacticus 

1 1/2  



 

Datum Node 

nummer 

Onderdeel 

nascholing: 

2, 4 of 5 

Alleen voor 

rayons: 

Competentie-

beoordeling? 

Vul in onderdeel  

1 of 3 

Onderwerp(en) Leerdoel(en) Omschrijving inhoud / 

programma 

Wie verzorgt de nascholing 

Wie zijn erbij betrokken 

Aantal 

Uren (alleen de 

inhoudelijke 
uren) 

Punten 

04 april  2017 
19:30 – 21:30 

  1 Beoordeling 
competenties 

Aan het eind van de 

bijeenkomst hebben de 

instructeurs bewezen dat 

zij voldoen aan de 

eindtermen van  (nog 

ontbrekende) 

competenties op hun 

vaardighedenlijst in PE-

online 

In groepjes van drie worden  

vaardigheden beoefend en 

gecontroleerd met behulp van de 

competentielijsten. 

 

Rayonleiding controleert en 

accordeert. 

Instructeurs  

 

 

 

 

 

rayonleiding 

2   

04 april  2017 
21:30 – 22:00 

   Evaluatie 
seizoen en 
vaststellen 
programma 
2017-2018 

   1/2  



 

 
 

Onderdeel 2: Eerste Hulpvaardigheden: direct gerelateerd aan de eindtermen: 

 
Basis Eerste Hulpvaardigheden, Verbandleer & kleine ongevallen, BLS/AED, Eerste Hulp aan kinderen, Eerste Hulp bij wandelletsel, Eerste Hulp 

bij sportletsel, Verkeersmodule 

Onderdeel 4: Instructievaardigheden: direct gerelateerd aan de eindtermen: 

 
Dit kan bijvoorbeeld zijn: verschillende werkvormen, het maken van een PowerPointpresentatie, feedback geven, toepassen verkeersmodule in 

lessen, samenwerking met lotus, multimedia gebruik, enz. 

Onderdeel 5: Eerste Hulp- of Instructievaardigheden: niet direct gerelateerd aan de eindtermen: 

 
Helmafname, alcohol & drugs, vervoer lange afstand, bezoek 112 post, lezing ziektebeelden bv.: ziekte van Lyme, epilepsie, oogletsels, angina 

pectoris, enz 


