Hulpverlener basis
Erkende opleiding door FOD WASO van minimaal
15 lesuren in het kader van KB van 15/12/10
betreffende de eerste hulp die verstrekt wordt aan
werknemers die slachtoffer worden van een ongeval
of die onwel worden. Deze opleiding is bestemd
voor de werknemer die moet ingezet worden voor
de organisatie van de eerste hulp. Deze opleiding en

bijscholingen zorgen er voor dat de hulpverlener de
kennis en de vaardigheden verwerft om de
levensbedreigende medische toestand van personen
te herkennen en daarbij de principes van de eerste
hulp toe te passen in afwachting van het tussenkomen
van de gespecialiseerde diensten.

PROGRAMMA
THEORIE + PRAKTIJK
Doelstelling 1: De basisprincipes (3u)
• De rol van de hulpverlener verstaan
• De indicaties voor het gebruik van het beschikbare materieel
• De noodzaak tot het registreren van incidenten en acties
(wettelijk kader begrijpen)
• Het belang inzien van basishygiëne in ‘eerste hulp-procedures’
• De toestand en omstandigheden correct analyseren om zo
veilig, vlot en efficiënt mogelijk te alarmeren en te handelen
in een noodsituatie
• Comfortzorgen voorafgaand aan de evacuatie
• Verplaatsing en evacuatie van slachtoffers (kennen en toepassen)
Doelstelling 2: Het ondersteunen van
de vitale functies (6u)

Doelstelling 3: Andere afwijkingen (6u)
• De symptomen van een ernstige aandoening herkennen
• De algemene principes van eerste hulp toepassen
• In staat zijn de correcte eerste hulp te verstrekken bij:
o Aandoeningen van het cardiovasculair stelsel - Bloedingen
o Huidwonden
o Letsels en traumata aan botten, spieren en gewrichten
o Hoofdletsel, wervelletsel
o Brandwonden
o Oogletsel (inclusief de gevallen waarin men een oog dient te spoelen)
o Aandoeningen van het zenuwstelsel
o Vergiftiging

• Op een veilige, snelle en efficiënte manier eerste hulp
toedienen aan een bewusteloos slachtoffer
(inclusief een slachtoffer met stuiptrekkingen)
• Op een vlotte en efficiënte manier eerste hulp toedienen aan
een slachtoffer met ademnood (inclusief luchtwegobstructie)
• De toestand van een slachtoffer met pijn in de borst herkennen
• Snel en efficiënt de cardiopulmonale reanimatie toepassen
(volgens de richtlijnen van de Europese reanimatieraad):
o Richtlijnen basisreanimatie
o AED

PRAKTISCHE INFO
• Categorie:
Brandbestrijding en eerste hulp
• Doel van de opleiding:
Deze opleiding en bijscholingen
zorgen er voor dat de hulpverlener
de kennis en de vaardigheden
verwerft om de levensbedreigende
medische toestand van personen
te herkennen en daarbij de
principes van de eerste hulp
toe te passen in afwachting van
het tussenkomen van de
gespecialiseerde diensten.

• Doelgroep:
kennis en vaardigheden:
Alle personeelsleden aangewezen
door de werkgever voor het
verstrekken van eerste hulp in
afwachting van professionele hulp.
• Validatie van de verworven
kennis en vaardigheden:
De kandidaten ontvangen een
getuigschrift van de opleiding
Hulpverlener Basis. Een jaarlijkse
bijscholing is wettelijk verplicht.
• Duur:
2 dagen van 08:00 tot 16:30
.
• Documentatie
1 syllabus per deelnemer
• Aantal deelnemers per sessie:
Maximum 15

• Diverse:
Tijdens de middag wordt aan elke
kandidaat een broodje en een
frisdrank aangeboden (indien de
opleiding in één van de vestigingen
van ECS plaatsvindt).
• Contact en informatie:
03/360 29 11 of info@e-c-s.be
Al onze opleidingen kunnen in één
van onze vestigingen of bij de klant
ingericht worden.
Deze opleiding kan aangevuld
worden met een audit, advies of coaching.

