Vereisten opleiding Eerste Hulp in het kader van het protocol met betrekking tot de kwaliteitsnormen Niet-Dringend Liggend Ziekenvervoer van 27 juni 2016
Nog geen opleiding
(ongeacht ervaring)

Opleiding Eerste Hulp
volgen van min. 24u

Bij een ‘erkende
opleidingsorganisatie’

Wenst beroep te
doen op Eerder
Verworven
Kwalificaties (EVK)

Kandidaat dient aanvraag in
bij CNDLZ

CNDLZ oordeelt over
mogelijkheid tot
gelijkstelling

Heeft reeds een
opleiding gevolgd

Houder van
geldige Badge 100/
Verpleegkundige/
Arts

Vrijgesteld

Kwalificatie DGH
behaald

Op of na 1 januari
2014

Vóór 1 januari 2014

Kwalificatie Bedrijfseerstehulp,
behaald bij een ‘erkende
opleidingsorganisatie’

Op of na 1 januari
2014

Vóór 1 januari 2014

Kwalificatie opleiding Eerste
Hulp van min. 24u bij een
‘erkende opleidingsorganisatie’

Op of na 1 januari
2014

Vóór 1 januari 2014

Dienen met deze opleidingsvereisten in regel te zijn:
·
Begeleiders van het niet-dringend liggend ziekenvervoer
vanaf 01 januari 2017
·
Chauffeurs van het niet-dringend liggend ziekenvervoer
vanaf 01 januari 2018
Erkenningscriteria ‘erkende opleidingsorganisatie’:
·
Beschikken over beschreven leerdoelstellingen van de opleiding
Eerste Hulp (vastgelegde inhoud)
·
Er vindt en competentie-evaluatie plaats zoals examen of
permanente evaluatie
·
Beschikken over cursusmateriaal, dit is niet beperkt tot het
beschikken over een handboek
·
Beschikken over degelijk educatief materiaal met minimaal een
reanimatieoefenpop, een AED trainer, en verbandmateriaal

Vrijgesteld

Opfriscursus volgen van
1 dag (met minimaal
CRP + AED)

Cursus BHV
≤ 15u

Opleiding EH
volgen van
min. 24u

Cursus BHV
16-23u

Opfriscursus
van 1 dag

Cursus BHV
≥ 24u

Vrijgesteld

Opfriscursus volgen van
1 dag (met minimaal
CRP + AED)

Vrijgesteld

Opfriscursus volgen van
1 dag (met minimaal
CRP + AED)

Definitie ‘Eerder Verworven Kwalificaties’ (EVK):
EVK’s zijn kwalificaties verworven via een opleiding waarin een leerproces
plaatsvindt in en georganiseerde en gestructureerde omgeving (zoals
school, opleidingscentrum of werkplek) en dat uitdrukkelijk als leren
wordt aangeduid in termen van doelstellingen, tijd en̸ of middelen.
Vervolgens wordt na een evaluatie een bewijs aangeleverd waarin wordt
aangetoond dat de houder van dit bewijs de leerstof voldoende beheerst.
Minimale inhoud van een opleiding ‘Eerste Hulp’:
·
Reanimatie (CPR) volwassene
·
Gebruik van een AED
·
Het geheel van noodzakelijke handelingen die er op gericht zijn de
gevolgen van een (niet-)traumatische aandoening te beperken en er
voor te zorgen dat de letsels niet erger worden, in afwachting van
gespecialiseerde hulp

Een up-to-date lijst met opleidingsorganisaties die voldoen aan deze
vereisten is terug te vinden via de website van de Vlaamse Commissie
Niet-Dringend Liggend Ziekenvervoer (CNDLZ)

