Competentieniveau

Thema

Professioneel hulpverlenen Administratie

01-390

Professioneel hulpverlenen Administratie

03-030

Professioneel hulpverlenen

03-040
03-050

Specifieke
patiëntengroepen
Specifieke
Professioneel hulpverlenen
patiëntengroepen
Specifieke
Professioneel hulpverlenen
patiëntengroepen

03-060

Specifieke
Professioneel hulpverlenen
patiëntengroepen

03-070

Professioneel hulpverlenen

03-080
03-090
03-100

Specifieke
patiëntengroepen
Specifieke
Professioneel hulpverlenen
patiëntengroepen
Specifieke
Professioneel hulpverlenen
patiëntengroepen
Specifieke
Professioneel hulpverlenen
patiëntengroepen

03-110

Professioneel hulpverlenen

Specifieke
patiëntengroepen

03-120

Professioneel hulpverlenen

Specifieke
patiëntengroepen

03-130

Professioneel hulpverlenen

03-140
03-150

Specifieke
patiëntengroepen
Specifieke
Professioneel hulpverlenen
patiëntengroepen
Specifieke
Professioneel hulpverlenen
patiëntengroepen

Verdieping gezondheidszorgberoep: legt de
toepassing eHealth uit
Verdieping gezondheidszorgberoep: beschrijft de
relevante elementen in de administratieve verwerking
van patiëntenvervoer

T

T

T

x

T

T

T

A

A

A

T

T

T

A

A

A

A

A

A

T

T

T

A

A

A

T

T

T

A

A

A

A

A

A

T

T

T

A

A

A

T

T

T

A

A

A

A

A

A

T

T

T

A

A

A

T

T

T

A

A

A

T

T

T

A

A

A

T

T

T

A

A

A

Verdieping gezondheidszorgberoep: verzekert de
administratieve verwerking van het patiëntenvervoer
Legt uit wat hemodialyse inhoudt

x
x

Beantwoordt eenvoudige vragen over hemodialyse
van een patiënt
Stelt op een professionele wijze een patiënt gerust
over zijn hemodialyse
Verdieping gezondheidszorgberoep: somt de
relevante elementen op om een patiënt voor en na
een hemodialyse te vervoeren (comfortabel en veilig)

x
x

x

Verdieping gezondheidszorgberoep: vervoert een
patiënt voor en na een hemodialyse
Legt uit wat chemotherapie en radiotherapie inhoudt
Beantwoordt eenvoudige vragen van een patiënt over
chemotherapie en radiotherapie
Stelt op een professionele wijze een patiënt gerust
over zijn chemotherapie en radiotherapie
Verdieping gezondheidszorgberoep: somt de
relevante elementen op om een patiënt voor en na
een chemotherapie en radiotherapie vervoeren
(comfortabel en veilig)
Verdieping gezondheidszorgberoep: vervoert een
patiënt voor en na een chemotherapie en
radiotherapie
Legt uit wat palliatieve zorg inhoudt
Beantwoordt eenvoudige vragen van een patiënt over
palliatieve zorg
Stelt op een professionele wijze een patiënt gerust
over zijn palliatieve zorg
Verdieping gezondheidszorgberoep: somt de
relevante elementen op om een patiënt binnen de
context van palliatieve zorg te vervoeren (comfortabel
en veilig)
Verdieping gezondheidszorgberoep: vervoert een
patiënt binnen de context van palliatieve zorg
(comfortabel en veilig)

x
x
x
x

x

x
x
x
x

03-160

Professioneel hulpverlenen

Specifieke
patiëntengroepen

03-170

Professioneel hulpverlenen

Specifieke
patiëntengroepen

03-180

Professioneel hulpverlenen

Legt uit wat psychogeriatrie inhoudt

03-200

Professioneel hulpverlenen

x

03-210

Professioneel hulpverlenen

Stelt op een professionele wijze een
psychogeriatrische patiënt gerust
Verdieping gezondheidszorgberoep: somt de
relevante elementen op om een patiënt binnen de
context van psychogeriatrie te vervoeren
(comfortabel en veilig)
Verdieping gezondheidszorgberoep: vervoert een
patiënt binnen de context van psychogeriatrie
Legt uit wat coronarografie inhoudt

x

03-190

03-220
03-230

Specifieke
patiëntengroepen
Specifieke
Professioneel hulpverlenen
patiëntengroepen
Specifieke
patiëntengroepen

Specifieke
patiëntengroepen
Specifieke
Professioneel hulpverlenen
patiëntengroepen
Specifieke
Professioneel hulpverlenen
patiëntengroepen

Beantwoordt eenvoudige vragen van een patiënt over
coronarografie

gedrag

Overgangsmodule
hulpverlener-ambulancier

01-380

Ambulancier niet-dringend
patiëntenvervoer

Professioneel hulpverlenen Administratie

vaardigheid

Subthema

01-370

x

kennis

Thema

Aanvullende opleiding KB
ambulancier NDP

Doelstelling binnen het kader van het zorgberoep: de
cursist

Nummer

Zorgberoepen
(A: technische prestatie zonder
voorschrift, B: technische
prestatie met voorschrift, C:
toevertrouwde handeling, D:
assistentie, G: gedrag, T: kennis)

x

x
x
x

x

x

Competentieniveau

Thema

Professioneel hulpverlenen

Specifieke
patiëntengroepen

03-260

Professioneel hulpverlenen

Specifieke
patiëntengroepen

11-202

Levensbedreigende
aandoeningen

Gespecialiseerde hulp

13-300

Immobilisatie en transport Rolstoel

13-310

Immobilisatie en transport Rolstoel

13-320

Immobilisatie en transport Rolstoel

13-330

Immobilisatie en transport Rolstoel

13-340

13-342

13-350

13-360

13-362

13-370

Overgangsmodule
hulpverlener-ambulancier

03-250

Ambulancier niet-dringend
patiëntenvervoer

Specifieke
patiëntengroepen

Aanvullende opleiding KB
ambulancier NDP

Professioneel hulpverlenen

Stelt op een professionele wijze een patiënt gerust
over zijn coronarografie
Verdieping gezondheidszorgberoep: somt de
relevante elementen op om een patiënt voor en na
een coronarografie te vervoeren (comfortabel en
veilig)
Verdieping gezondheidszorgberoep: vervoert een
patiënt voor en na een coronarografie
Verdieping gezondheidszorgberoep: legt uit in welke
situaties het inroepen van gespecialiseerde
versterking nodig is binnen de context van het nietdringend patiëntenvervoer
Verdieping gezondheidszorgberoep: beschrijft de
aandachtspunten voor het vervoeren van een patiënt
in een rolstoel in een aangepast voertuig
Verdieping gezondheidszorgberoep: somt de
materialen op om een patiënt comfortabel in een
rolstoel te installeren
Verdieping gezondheidszorgberoep: beschrijft de
technieken om een patiënt comfortabel in een
rolstoel te installeren
Verdieping gezondheidszorgberoep: installeert een
patiënt comfortabel in een rolstoel

A

A

A

T

T

T

A

A

A

x

T

T

T

x

T

T

T

x

T

T

T

x

T

T

T

A

A

A

vaardigheid

Subthema

03-240

x

kennis

Thema

gedrag

Doelstelling binnen het kader van het zorgberoep: de
cursist

Nummer

Zorgberoepen
(A: technische prestatie zonder
voorschrift, B: technische
prestatie met voorschrift, C:
toevertrouwde handeling, D:
assistentie, G: gedrag, T: kennis)

x

x

x

Immobilisatie en transport Rolstoel

Verdieping gezondheidszorgberoep: somt de
materialen op die nodig zijn om met een
rolstoelvergrendelsysteem de rolsstoel te verankeren
aan de fixatiepunten van een aangepast voertuig

x

T

T

T

Immobilisatie en transport Rolstoel

Verdieping gezondheidszorgberoep: beschrijft de
technieken om met een rolstoelvergrendelsysteem de
rolsstoel te verankeren aan de fixatiepunten van een
aangepast voertuig

x

T

T

T

Immobilisatie en transport Rolstoel

Verdieping gezondheidszorgberoep: een rolstoel
verankeren met een rolstoelvergrendelsysteem aan
de fixatiepunten van een aangepast voertuig

A

A

A

Immobilisatie en transport Rolstoel

Verdieping gezondheidszorgberoep: somt de
materialen op die nodig zijn om een patiënt in een
rolstoel met een veiligheidsgordelsysteem te
immobiliseren om een veilig vervoer te garanderen

x

T

T

T

Immobilisatie en transport Rolstoel

Verdieping gezondheidszorgberoep: beschrijft de
technieken om een patiënt in een rolstoel met een
veiligheidsgordel te immobiliseren om een veilig
vervoer te garanderen

x

T

T

T

Immobilisatie en transport Rolstoel

Verdieping gezondheidszorgberoep: immobiliseert
een patiënt in een rolstoel met een veiligheidsgordel
om een veilig vervoer te garanderen

x

A

A

A

x

A

A

A

x

T

T

T

x

T

T

T

13-380

Immobilisatie en transport Rolstoel

13-382

Immobilisatie en transport Rolstoel

13-384

Immobilisatie en transport Rolstoel

Verdieping gezondheidszorgberoep: vervoert een
patiënt in een rolstoel in een aangepast voertuig op
een comfortabele en veilige wijze
Verdieping gezondheidszorgberoep: beschrijft de
aandachtspunten voor het verplaatsen van een
patiënt in een rolstoel (buiten een aangepast
voertuig)
Verdieping gezondheidszorgberoep: beschrijft de
technieken om een patiënt in een rolstoel te
verplaatsen (buiten een aangepast voertuig)

x

Competentieniveau

Thema

A

A

T

T

T

13-410

Immobilisatie en transport Zittend patiëntenvervoer

Verdieping gezondheidszorgberoep: maakt gebruik
van de veiligheidsgordels voor zittende
patiënten/passagiers

A

A

A

30-320

Technische prestaties

Blaassonde

Verdieping gezondheidszorgberoep: beschrijft de
techniek van het ledigen/vervangen van een urinezak

T

T

T

30-324

Technische prestaties

Blaassonde

30-330

Medisch-technisch
handelen

Maagsonde

30-334

Medisch-technisch
handelen

Maagsonde

30-338

Technische prestaties

Maagsonde

Verdieping gezondheidszorgberoep: ledigt of vervangt
een urinezak
Verdieping gezondheidszorgberoep: beschrijft zijn
bevoegdheid bij het vervoeren van een patiënt met
een maagsonde
Verdieping gezondheidszorgberoep: beschrijft de
aandachtspunten van het vervoeren van een patiënt
met een maagsonde

B

B

B

x

T

T

T

x

T

T

T

A

A

A

x

T

T

T

x

T

T

T

A

A

A

T

T

T

B

B

B

T

T

T

A

A

A

x

x

x

x
x

Verdieping gezondheidszorgberoep: vervoert op een
optimale wijze een patiënt met een maagsonde
Verdieping gezondheidszorgberoep: beschrijft zijn
bevoegdheid bij het vervoeren van een patiënt met
een stomazak
Verdieping gezondheidszorgberoep: beschrijft de
aandachtspunten bij het vervoeren van een patiënt
met een stomazak
Verdieping gezondheidszorgberoep: vervoert op een
optimale wijze een patiënt met een stomazak
Verdieping gezondheidszorgberoep: beschrijft de
techniek van het vervangen van een stomazak
Verdieping gezondheidszorgberoep: vervangt een
stomazak

30-340

Technische prestaties

Stomazak

30-342

Technische prestaties

Stomazak

30-344

Technische prestaties

Stomazak

30-346

Technische prestaties

Stomazak

30-348

Technische prestaties

Stomazak

30-350

Technische prestaties

Verdieping gezondheidszorgberoep: beschrijft de
techniek om de patiënt te helpen bij het urineren of
Hulp bij urineren/defecatie
defeceren door gebruik te maken van een urinaal, een
bedpan of een éénmalig te gebruiken alternatief

30-354

Technische prestaties

Hulp bij urineren/defecatie

Verdieping gezondheidszorgberoep: helpt de patiënt
bij het urineren of defeceren

x

x
x
x

x

x

gedrag

Overgangsmodule
hulpverlener-ambulancier

Immobilisatie en transport Zittend patiëntenvervoer

Verdieping gezondheidszorgberoep: somt de principes
op van het gebruik van de veiligheidsgordel voor
zittende patiënten/passagiers

13-400

Ambulancier niet-dringend
patiëntenvervoer

Immobilisatie en transport Rolstoel

vaardigheid

Subthema

Verdieping gezondheidszorgberoep: verplaatst een
patiënt in een rolstoel rekening houdend met
obstakels (zoals een trede of een helling)

13-386

A

kennis

Thema

Aanvullende opleiding KB
ambulancier NDP

Doelstelling binnen het kader van het zorgberoep: de
cursist

Nummer

Zorgberoepen
(A: technische prestatie zonder
voorschrift, B: technische
prestatie met voorschrift, C:
toevertrouwde handeling, D:
assistentie, G: gedrag, T: kennis)

Professionele identiteit

Stage

Realiseert onder professionele begeleiding van een
ambulancier een praktische stage. Tijdens deze stage
begeleidt de kandidaat minimaal volgende type
patiënten:
- 2 hemodialysepatiënten: 1 vervoer voor de
behandeling en 1 vervoer na de behandeling
- 2 chemo- of radiotherapiepatiënten: 1 vervoer voor
de behandeling en 1 vervoer na de behandeling;
- 2 coronarografiepatiënten:1 vervoer voor de ingreep
en 1 vervoer na de ingreep;
- 2 palliatieve patiënten;
- 2 psychogeriatrische patiënten;
- 2 patiënten met zuurstoftherapie;
- 1 patiënt met blaassonde;
- 6 patiënten in rolstoel;
- 1 patiënt met een beperking.

x

Overgangsmodule
hulpverlener-ambulancier

Aanvullende opleiding KB
ambulancier NDP

gedrag

Subthema

vaardigheid

Thema

kennis

Doelstelling binnen het kader van het zorgberoep: de
cursist

Nummer

Ambulancier niet-dringend
patiëntenvervoer

Competentieniveau

Thema

40-100

Zorgberoepen
(A: technische prestatie zonder
voorschrift, B: technische
prestatie met voorschrift, C:
toevertrouwde handeling, D:
assistentie, G: gedrag, T: kennis)

G

De minimale stageduur bedraagt minimaal 40 uur.
Voor elke begeleide patiënt stelt de kandidaat een
verslag op met zijn/haar observaties en vragen over
de toestand van de patiënt, de relatie met de patiënt,
de uitgevoerde handelingen, het teamwerk en de
professionele houding.

40-104

Professionele identiteit

Stage

Realiseert onder professionele begeleiding van een
ambulancier een praktische stage. Tijdens deze stage
begeleidt de hulpverlener-ambulancier minimaal
volgende type patiënten:
- 1 hemodialysepatiënt;
- 1 chemo- of radiotherapiepatiënt;
- 1 coronarografiepatiënt;
- 1 palliatieve of psychogeriatrische patiënt;
- 1 patiënt met blaassonde;
- 3 patiënten in rolstoel.

x

G

De minimale stageduur bedraagt minimaal 10 uur.
Voor elke begeleide patiënt stelt de kandidaat een
verslag op met zijn/haar observaties en vragen over
de toestand van de patiënt, de relatie met de patiënt,
de uitgevoerde handelingen, het teamwerk en de
professionele houding.

40-200

Professionele identiteit

Eindwerk + mondelinge
verdediging

Vanuit een zelf ervaren professionele situatie:
- in staat zijn om zowel schriftelijk als mondeling de
verbanden te leggen tussen een eigen kritische
analyse in zijn verschillende dimensies (techniek,
vaardigheden, communicatie, relatie, veiligheid,
ergonomie, context, administratie, deontologie) en de
bereikte leerresultaten met het oog op het
verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening;
- een eigen visie over het beroep ontwikkelen om een
bijdrage te leveren in het verder ontwikkelen van
zijn/haar professionele identiteit;
- reflecteren over de persoonlijke ontwikkeling van
zijn/haar competenties.

x

31

x

24

x

B

B

6

56

58

58

Samenvatting aantal leerdoelen
totaal T: kennis

30

30

30

Overgangsmodule
hulpverlener-ambulancier

Ambulancier niet-dringend
patiëntenvervoer

gedrag

Subthema

vaardigheid

Thema

kennis

Doelstelling binnen het kader van het zorgberoep: de
cursist

Nummer

Aanvullende opleiding KB
ambulancier NDP

Competentieniveau

Thema

Zorgberoepen
(A: technische prestatie zonder
voorschrift, B: technische
prestatie met voorschrift, C:
toevertrouwde handeling, D:
assistentie, G: gedrag, T: kennis)

totaal A: technische prestatie zonder voorschrift
totaal B: technische prestatie met voorschrift
totaal C: toevertrouwde handeling
totaal D: assistentie

24
2
0
0

24
3
0
0

24
3
0
0

totaal G: gedrag

0

1

1

