Formulier programma nascholing Instructeurs Eerste Hulp (IEH)
Dit ingevulde formulier voegt u als bijlage toe aan de digitale aanvraag in PE-online. U kunt een aanvraag doen per bijeenkomst, maar ook voor meerdere
bijeenkomsten (bijvoorbeeld het gehele jaarprogramma) in één keer. De nascholingen behorende bij de verschillende onderdelen 2, 4 en 5 hoeft u niet
apart in te dienen, dat kan in één aanvraag. Per aanvraag een apart formulier invullen.
Aanbieder / rayon: CR028 programma 2021/2022

Nodenummer

2021-1
05-10-2021

1 januari 2014

Onderdeel
nascholing: vul
in 2, 4 of 52
(Bij meerdere
onderdelen in één
bijeenkomst, deze
op een aparte
regel aangeven)

Alleen voor rayons:
Competentiebeoordeling?
Vul in onderdeel
1 of 33

4

1 en 3

Onderwerp(en)
In steekwoorden

Leerdoel(en)
Smart
Wat wilt u
bereiken?
Waarom wilt u dit
doel bereiken?

Omgaan met
risico en
besmetting/infecti
e

Aan het eind van
de bijeenkomst
kunnen de
instructeurs een
veilige cursus
opzetten en
weten ze welke
hulpmiddelen ze
daarbij kunnen
gebruiken.

Omschrijving inhoud
Op welke wijze wordt
het doel bereikt?

De didacticus zet
samen met de
instructeurs een les
op die kan dienen als
voorbeeld voor een
cursus opzet.
Hierbij wordt
rekening gehouden
met de geldende
eisen van de
brancheorganisatie
rondom de Covid-19.
Welke fantomen kan
men gebruiken en

Wie verzorgt
de
nascholing?

Aantal uren
Alleen de
inhoudelijke
uren; geen
Wie (0.a. van algemene
inleiding en
de
rayonleiding pauzes e.d.
) zijn erbij
betrokken?

Aantal
accreditatiepunten

De didacticus
en
Medisch
begeleider

3

1,5 uur

Te behalen
competenties

010 / 040 /050

1

1

wat kan de rol van
Lotus zijn.
De medisch
begeleider gaat in op
de theorie m.b.t.
besmetting en
infectie.
Lesstof en
verdiepingsstof:
Eerste hulp tijdens
een pandemie blz. 13
en 28.
Presentaties NRR
Gevorderde eerste
hulp blz. 26, 27
EHBO leren en doen
blz. 18 en 161
.
2021-3
05-10-2021

2

1 en 3

Actief bloedverlies

Aan het eind van
de bijeenkomst
kunnen de
instructeurs:
a. actief
bloedverlies
herkennen;
b. weten wat te
doen bij actief
bloedverlies;
c. een
wonddrukverband
kunnen aanleggen

Aan de hand van een
ongevalssituatie
bereiden twee
instructeurs deze les
voor.
In groepjes van drie
worden alle
vaardigheden
beoefend.
M.b.v. de
competentielijsten
worden de
vaardigheden
afgevinkt.

Twee
instructeurs
en
Medisch
begeleider

1,5 uur

3
080 / 130
310

2

2021-4
02-11-2021

2

1 en 3

Lichte
onderkoeling &
bevriezingswonden

d. een
traumazwachtel
kunnen
aanleggen, zowel
bij zichzelf als bij
anderen;
e. weten waar je
op moet letten bij
actieve
bloedingen bij
kinderen;

Zo nodig gaat de
medisch begeleider in
op vragen m.b.t. de
actieve bloeding.
Lesstof en
verdiepingsstof:
Eerste hulp tijdens
een pandemie blz. 71
t/m 74.
Oranje kruis boekje
27ste druk blz. 64 t/m
67.
Gevorderde Eerste
Hulp blz. 49.

Aan het eind van
de bijeenkomst
herkennen de
instructeurs een
slachtoffer met
een lichte
onderkoeling
en/of bevriezingsverschijnselen.
Kunnen zij
adequate eerste
hulp verlenen;
weten ze hoe de
lichaamstemperatuur geregeld
wordt en wat de
invloed is van
externe factoren -

Twee instructeurs
Twee
bereiden deze les
instructeurs
voor.
Met behulp van een
onderwijsleergesprek
wordt besproken hoe
te handelen bij een
1ste, 2de en 3de
graads bevriezing.
In groepjes van drie
wordt het inpakken
van een slachtoffer bij
een lichte
onderkoeling
beoefend.
Hierbij kan gebruik
gemaakt worden van
competentielijsten.

1 uur

2
190 / 192

3

2021-5
02-11-2021

2

1 en 3

Botbreuken en
ontwrichting

zoals wind - op de
mate van
onderkoeling.

Lesstof en
verdiepingsstof:
ok boekje 27ste druk
blz. 99
Eerste hulp tijdens
een pandemie blz. 96
en 110
Gevorderde Eerste
Hulp blz. 58 en 96/97
EHBO leren doen blz.
157

Aan het eind van
de bijeenkomst
kunnen de
instructeurs op de
juiste wijze eerste
hulp verlenen bij
een slachtoffer
met een open of
gesloten
botbreuk.
Weten ze wat te
doen bij een
ontwrichting en
weten ze wanneer
en welke
professionele hulp
ingeschakeld
moet worden.
Kunnen ze een
gewond
lichaamsdeel

Twee instructeurs
bereiden deze les
voor
Aan de hand van een
ongevalssituatie
wordt de Eerste Hulp
bij een slachtoffer
besproken en door
iedereen beoefend.
Competentielijsten
kunnen gebruikt
worden om de
competenties af te
tekenen.
De medisch
begeleider gaat in op
de mogelijke schade
aan weefsels.
Lesstof en
verdiepingsstof:
Eerste Hulp tijdens

Twee
instructeurs
en
Medisch
begeleider

2 uur

4
160

4

2021-6
07-12-2021

2021-7
07-12-2021

4

2

1 en 3

1 en 3

Omgaan met een
lastige cursist

Voorkomen van
(meer)
slachtoffers

ondersteunen of
onbeweeglijk
houden met alle
beschikbare
middelen.

een pandemie blz.
116 t/m 118.
Gevorderde Eerste
Hulp blz. 138 t/m 142

Aan het eind van
de bijeenkomst
hebben de
cursisten in
groepjes aan de
hand van een
aantal typeringen
het ongewenste
gedrag besproken
en later samen
met de didacticus
gezocht naar
oplossingen voor
het ongewenste
gedrag.

Met een inleidend
rollenspel geeft de
didacticus het
onderwerp van deze
bijeenkomst aan.
Na het in kleine
groepjes bespreken
sluit de didacticus dit
onderwerp centraal
af.
Lesstof en
verdiepingsstof:
didactiek als basis blz.
181 t/m 185

Didacticus en
Lotus of
instructeur
voor het
rollenspel.

1 uur

Aan het eind van
de bijeenkomst
kunnen de
instructeurs de
mogelijke gevaren
voor hulpverlener
en slachtoffer
inschatten, weten
ze welke
maatregelen ze
kunnen treffen.

Aan de hand van een
ongevalssituatie
(foto) wordt de
situatie besproken en
wordt de eerste hulp
bij het verplaatsen
door iedereen
beoefend.
Lesstof en
verdiepingsstof:

Twee
instructeurs
bereiden
deze les
voor.

1 uur

2
geen EHcompetenties

2
010 / 020

5

2021-8
07-12-21

2

1 en 3

Wanneer huisarts,
hap of 112
inschakelen

Kunnen ze een
slachtoffer
verplaatsen.

Eerste Hulp tijdens
een pandemie blz. 22
t/m 27

Aan het eind van
de bijenkomst
kunnen de
instructeurs aan
de hand van een
aantal casussen
een juiste
inschatting maken
wie er
gewaarschuwd
moet worden.

In groepjes van drie
overleggen de
instructeurs aan de
hand van een aantal
casussen of en zo ja
welke professionals
moeten worden
ingeschakeld.
De keuzes worden
centraal onder leiding
van een instructeur
besproken.
De medisch
begeleider geeft zo
nodig een toelichting

Een
instructeur
bereid deze
les voor.

1 uur

2
021

Medisch
begeleider

6

2021-9
01-02-2022

1 en 3

Competenties
toetsen

Aan het eind van
de bijeenkomst
hebben de
instructeurs laten
zien dat ze
voldoen aan de
eindtermen van
de nog
ontbrekende
competenties op
hun vaardigheden
lijst in PE-online.

Beoordeling
door:
Rayonleider
Medisch doc.
Didacticus

3 uur

Geen
accreditatiepunten
Competenties
afhankelijk van
welke
getoetst zijn
Bij aanleveren
certificaat NRR
voor
accreditatie via
rayonleider:
Competenties 021
/ 022 / 040 / 050/
060 / 070 / 280 /
290 / 300

7

Nodenummer

01-032022

Onderdeel
nascholing:
vul in 2, 4
of 52
(Bij meerdere
onderdelen in
één
bijeenkomst,
deze op een
aparte regel
aangeven)
2

Alleen voor rayons:
Competentiebeoordeling?
Vul in onderdeel
1 of 33

1 en 3

Onderwerp(en)
In
steekwoorden

Leerdoel(en)
Smart
Wat wilt u bereiken? Waarom
wilt u dit doel bereiken?

Letsels en
ziekten met
gevolgen voor
de ademhaling

Aan het eind van de
bijeenkomst zijn de
instructeurs in staat
om;
a. op de juiste wijze
eerste hulp te
verlenen bij een
slachtoffer met een
uitwendige
luchtweg
belemmering
b. op de juiste wijze
hulp verlenen bij
een slachtoffer met
een inwendige
luchtwegbelemmeri
ng met een
effectieve en niet
effectieve hoest,
zowel bij
volwassenen als
kinderen
c. op adequate wijze
eerste hulp verlenen

Omschrijving inhoud
Op welke wijze wordt
het doel bereikt?

Wie verzorgt
de
nascholing?
Wie (0.a. van
de
rayonleiding)
zijn erbij
betrokken?

Aan de hand van
ongevalssituaties
worden de
handelingen door alle
instructeurs
uitgevoerd. De
medisch begeleider
geeft de nodige
achtergrondinformatie
en verzorgt de
nabespreking. Als
controle middel
kunnen de
competentielijsten
gebruikt worden.

Drie
instructeurs
Medisch
begeleider

Aantal uren
Alleen de
inhoudelijke
uren; geen
algemene
inleiding en
pauzes e.d.

Aantal
accreditatiepunten

3

040/050/100/

Te behalen
competenties

101/102/103/
120/140/300

Lesstof en
verdiepingsstof:
Eerste hulp tijdens
een pandemie blz. 56
t/m 68

8

aan een zuigeling die
zich erg verslikt heeft
de gevaren te
benoemen bij het
inademen van rook,
gas of chemische
stof en kunnen ze
de juiste hulp
verlenen.
e. op de juiste wijze
eerste hulp verlenen
aan een slachtoffer
met borstletsel
f. eerste hulp te
verlenen bij een
slachtoffer met bv.
Astma
d. een slachtoffer met
een snelle
ademhaling kunnen
helpen
d.

9

05-04-2022

Nodenummer

2

Onderdeel
nascholing: vul
in 2, 4 of 52
(Bij meerdere
onderdelen in één

1

Ziekteklachten en
kinderziekten

Na afloop van
de bijeenkomst
weten de
instructeurs
wanneer bij
ziekteklachten
de huisarts
gebeld moet
worden.
Kunnen zij op
de juiste
manier eerste
hulp verlenen
bij een
slachtoffer met
koorts, diarree,
misselijkheid,
braakneigingen en
uitdrogingsverschi
jnselen. Weten ze
wanneer bij een
kinderziekte de
huisarts gebeld
moet worden en
wanneer advies
gegeven moet
worden de
huisarts te bellen.

De medisch
begeleider gaat aan
de hand van een
presentatie in op
ziekteklachten en
kinderziekten.
Lesstof en
verdiepingsstof:
Eerste hulp tijdens
een pandemie blz.
86,87 en 129 t/m
133

Medisch
begeleider

Alleen voor rayons:
Competentiebeoordeling?
Vul in onderdeel
1 of 33

Onderwerp(en) In
steekwoorden

Leerdoel(en)
Smart

Omschrijving
inhoud

Wie
verzorgt de
nascholing?

Wat wilt u
bereiken?

1 uur

Aantal uren
Alleen de
inhoudelijke
uren; geen
algemene

281/310

Aantal
accreditatiepunten
Te behalen

10

bijeenkomst, deze
op een aparte
regel aangeven)

2021-4B
05-04-2022

5

Gast les
Spreker Pieter Spoelstra
van Pieter Spoelstra
producties. (Pieter
organiseert grotere
evenementen in de stad
Groningen)

EHBO tijdens
Evenementen
hulpverlening

Waarom wilt u dit
doel bereiken?

Op welke wijze
wordt het doel
bereikt?

Wie (0.a.
van de
rayonleidin
g) zijn erbij
betrokken?

inleiding en
pauzes e.d.

competenties

Aan het eind van
deze bijeenkomst
zijn de
instructeurs op de
hoogte van de
normen waaraan
de eerste hulp
moet voldoen
tijdens
evenementen
hulpverlening.
Een en ander op
basis van de
Veldnorm
Evenementen
zorg

Leesstof

Medisch
begeleider

2 uur

Te bepalen
door Oranje
Kruis

Veldnorm
Evenementen zorg
Versie
Evenementenzorg
Versie 1.0 maart
2019 (voor
download klik hier>

1

NODE nummer: als hier gebruik van wordt gemaakt, hoeft allen dit nummer en de datum te worden ingevuld
2 = EH direct gerelateerd aan de eindtermen; 4 = Instructie: direct gerelateerd aan de eindtermen; 5 = EH of Instructie: niet direct gerelateerd aan de eindtermen.
3
1 = beheersen eindtermen eerstehulpvaardigheden; 3 = beheersen eindtermen Instructievaardigheden
2

11

