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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. 
 

  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  2022/2023 Plaats: Oeverkruid 12, 9738 AK Groningen 

 
Datum  
 
Wanneer  
is de 
uitvoering van 
de 
bijeenkomst? 

Evt. nummer 
NODE model-
programma1 

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

Alleen voor 
rayons: 
Competentie-
beoordeling? 
Vul in 
onderdeel  
1 of 33 
 

Onderwerp(en) 
In steekwoorden 

Leerdoel(en) 
Smart 
 
Wat wilt u bereiken?  

Waarom wilt u dit doel 

bereiken? 

 

Omschrijving inhoud 
 
Op welke wijze wordt 
het doel bereikt? 

Wie verzorgt de 
nascholing?  
 
Wie zijn erbij 
betrokken? 

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

Aantal  
punten 

 
 
 

 
1  NODE nummer: als hier gebruik van wordt gemaakt, hoeft allen dit nummer en de datum te worden ingevuld 
2  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 eerste hulpvaardigheden; 3 = beheersen eindtermen Instructievaardigheden 
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2022-2023 
04-10-2022 
 
Start 19:00 
uur 
Einde 22:00 
uur 
 
 

2022-1 2 1 en 3 Omgaan met het 
slachtoffer en met  
emoties 

Aan het eind van de 

bijeenkomst kunnen de 

instructeurs een 

slachtoffer helpen en 

geruststellen. 

Kunnen zij adequaat 

reageren op emotionele 

reacties bij slachtoffer en 

omstanders. 

Kunnen zij hun eigen 

emotionele reacties een 

plaats geven door te 

praten met andere 

hulpverleners of weten ze 

welke professionele hulp 

ze kunnen inschakelen 

Een instructeur bereidt 
samen met een 
lotusslachtoffer een 
aantal situaties voor 
waarbij emotionele 
reacties bij slachtoffer, 
hulpverlener en 
omstander aan de orde 
komen. 
De didacticus bespreekt 
in een groepsgesprek de 
reacties en mogelijke 
oplossingen. 
Lesstof en 
verdiepingsstof: 
OK boekje blz. 17-20 
Handleiding docenten 
blz. 5,8,12 

Instructeur, 
lotusslachtoffer, 
didacticus 
Les door Mark 
Giny als LOTUS 

1 2 

04-10-2022 
Start 19.00 
uur 
Einde 22.00 
uur 
 

2022-2 2 1 en 3 Letsels aan oog-
oor-neus en mond 

Aan het eind van de 

bijeenkomst kunnen de 

instructeurs: 

hulp verlenen bij een 

doordringende 

oogverwonding. 

Een vuiltje uit het oog 

verwijderen. 

Hulp verlenen bij een baby 

of kind met oorpijn. 

Hulp verlenen bij een in 

het oor zittend insect. 

Hulp verlenen bij een 

voorwerp in de neus. 

Hulp verlenen bij een 

bloedneus. 

Hulp verlenen bij 

gebitsletsel. 

Hulp verlenen bij een 

baby, kind of volwassene 

met kiespijn. 

Hulp verlenen bij een tand 

door de lip. 

 

Twee instructeurs 
bereiden deze les voor 
en maken gebruik van 
een ongevalssituatie of 
combinatie van 
ongevalssituaties. 
De competentielijsten 
worden gebruikt  en de 
handelingen worden  
door iedereen beoefend. 
Lesstof en 
verdiepingsstof: OK 
boekje 28ste druk blz. 
124 t/m 129 
handleiding docenten: 
blz. 49,50,51 
 

Twee instructeurs 
Les door Bob 
En Ingrid 

2 4 
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08-11-2022 
Start 19:00 
Einde 22:00 
 

 2 1 en 3 BLS en AED Aan het eind van de 

bijeenkomst 

beheersende 

instructeurs de theorie, 

achtergrond, inzicht en  

vaardigheden van: 

de BLS. 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 

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. 

De docent-
instructeur NRR 
geeft de benodigde  
achtergrondinform
atie. 
In groepjes van 
drie worden 
alle vaardigheden 
beoefend. 
Competentielijsten 
van de NRR  
worden gebruikt ter 
aftekening 
van de beoefende 
vaardigheid 
Les door Wim 
En Fannie 

3 3 

06-12 -2022 
Start 19:00  
Einde 22.00  
 

2022-3 2 1 en 3 Schedel- en 
hersenletsel 

Aan het eind van de 

bijeenkomst kunnen de 

instructeurs een 

slachtoffer met schedel-of 

hersenletsel herkennen. 

Weten ze wanneer 112 of 

huisarts(enpost ) te bellen. 

Kunnen ze een slachtoffer 

onbeweeglijk houden. 

Een instructeur bereid 
deze les voor en de 
medisch begeleider gaat 
in op de 
schedelbasisbreuk en 
hersenletsel. 
Het onbeweeglijk 
houden van het 
slachtoffer wordt door 
iedereen beoefend en 
genoteerd op de 
competentielijst. 
Lesstof en 
verdiepingsstof: OK 
boekje 28ste druk blz. 
81 ,82 en 60 
handleiding docenten: 
34,35,29 

Een instructeur en 
de medisch 
begeleider 
 
Les door Wim en 
Fannie 

1 2 

06-12-2022 
Start 19:00  
Einde 22.00  
 

2022-4 4  Taxonomie van 
Miller 

Aan het eind van de 

bijeenkomst kunnen de 

deelnemers aangeven met 

behulp van de piramide 

van Miller,  welk onderdeel 

van een EHBO cursus bij 

De didacticus bereidt 
deze les voor. 
Maakt gebruik van de 
piramide van Miller  
Les- en verdiepingsstof: 
Didaktiek als basis 
 

Didacticus 
Les door Gerrit 

1 2 

https://mediasite.hro.nl/mediasite/Play/6e2b9b0ab59449a991607d9b44a2bf1b1d
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welke fase hoort en hoe 

en welke leerstof ik 

aanbied om  de cursisten 

te  begeleiden naar het 

hoogste niveau 

06-12-2022 
Start 19:00  
Einde 22.00  
 

2022-5a 2  1 en 3 Toetsen van de 
theorie met bv. 
Kahoot of 
Socrative 

Aan het eind van de 

bijeenkomst hebben de 

deelnemers met Kahoot of 

Socrative een theorie toets 

gemaakt over 

onderwerpen uit de 

handleiding voor docenten 

28ste druk. 

Twee instructeurs 
bereiden deze les voor 
en maken een 
theorietoets over een 
aantal onderwerpen uit 
de handleiding voor 
docenten met behulp 
van Kahoot en Socrative 

Twee instructeurs 
Les door Gerrit 

1 2 

07-02-2023 
Start 19:00 
Einde 22:00 

 2 1 en 3 PBLS Aan het eind van de 

bijeenkomst beheersende 

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 

PBLS instructeur volgens 

de  

richtlijnen van de NRR 

Docent-instructeur NRR 
bereid deze les voor.  
De vaardigheden 
worden in groepjes van 
drie beoefend. 
De competentielisten 
NRR kunnen als 
controlemiddel 
gebruikt worden. 
De medisch begeleider 
geeft zo nodig extra  
achtergrondinformatie. 

Docent instructeur  
NRR 
Medisch 
begeleider 
Les door Wim en 
Fannie 

3 3 

 

https://kahoot.com/
https://www.socrative.com/
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07-03-2023 
Start 19:00 
Einde 22:00 

2022-5b 4  Zelf maken van 
een toets met bv. 
Kahoot of 
Socrative 

Aan het eind van de 

bijeenkomst weten de 

instructeurs hoe ze een 

toets op kunnen zetten en 

zijn ze op de hoogte van 

de diverse mogelijkheden 

bij deze toetsen 

Twee instructeurs 
bereiden deze les voor 
en leren de deelnemers 
hoe zij een theorietoets 
kunnen maken met 
behulp van Kahoot of 
Socrative 

Twee instructeurs 
Les door Hanneke 
en Siep 

1 2 

07-03-2023 
Start 19:00 
Einde 22:00 

2022-6 2 1 en 3 vergiftiging/ 
gevaarlijke stoffen 
op de huid of in de 
ogen 

Aan het eind van de 

bijeenkomst weten de 

instructeurs hoe te 

handelen bij een 

vergiftiging, wanneer 

contact met de huisarts 

opgenomen moet worden 

of 112 gebeld moet 

worden. 

Zijn ze bekend met de 

meest voorkomende 

symbolen op etiketten. 

Zijn ze bekend met de 

gevaren van knoopcel 

batterijen. Weten ze wat te 

doen bij brandwonden 

ontstaan door bijtende 

stoffen. Wat te doen met 

giftige poeders op huid of 

kleding. Kunnen ze op de 

juiste wijze een oog 

spoelen en is het gebruik 

van een oogspoelfles 

bekend. 

Twee instructeurs 
bereiden deze les voor. 
Alle praktische 
handelingen moeten 
worden uitgevoerd met  
gebruikmaking van de 
competentielijsten. 
Eventuele achtergrond 
informatie wordt 
verzorgd door de 
medisch begeleider.  
Les- en verdiepingsstof: 
OK boekje 28ste druk blz. 
88,89,114 en 115 
Handleiding docenten 
blz. 30,37 

Twee instructeurs  
medisch 
begeleider 
Les door Ingrid en 
Hanneke 

1 2 
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07-03-2023 
Start 19:00 
Einde 22:00 
 

2022-7 2 1 en 3 Shock en 
anafylactische 
shock 

Aan het eind van de 

bijeenkomst kunnen de 

instructeurs een 

slachtoffer met shock 

herkennen; kunnen zij de 

juiste eerste hulp 

verlenen; kunnen zij m.b.v. 

de shock cirkels of shock 

spiraal de reacties van het 

lichaam uitleggen. 

Kennen ze een aantal 

oorzaken van 

anafylactische shock. 

Zijn ze bekend met de 

werking en toepassing van 

de Epi-pen. Uitleggen dat 

het gebruik van de Epi-

pen onder mantelzorg valt. 

Twee instructeurs 
bereiden deze les voor. 
De medisch begeleider 
verzorgt de achtergrond 
informatie. 
Les- en verdiepingsstof: 
OK boekje blz. 74,75 
handleiding docenten 
blz. 31,32,33 

Twee instructeurs 
medisch 
begeleider 
Les door Enoch en 
Bob 

1 2 

04-04-2023 
Start 19:00 
Einde 22:00 
 

2022-9 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 docent 
didacticus 

Allen op basis 
van 
competentielijste
n 

Geen 
accreditatie-
punten 
Competentie
s 
afhankelijk  
van welke 
getoetst zijn 
 
 

 

 
 


