
 

 

 
Opleidingsexpert Joris Lemmens 

 

Permanente vorming 

24 u / jaar  

 

Om de 5 jaar dient elke Hulpverlener-ambulancier die zijn badge wenst te verlengen, te slagen voor de ‘proef 
badgeverlenging’ 

 

1 Ingangsniveau/voorkennis 

 

De permanente vorming moet minimaal 120u op 5 jaar bedragen. We raden aan om jaarlijks minimum 24 uur te 
volgen, verdeeld over ten minste 6 uur theorie en ten minste 12 uur praktische lessen en oefeningen. 

 

2 Beoogde leerdoelen  

 

Permanente vormingen 2021  

Module 1: Inwendige aandoeningen – Indicaties herkennen die MUG-bijstand vragen  (3u) 
*ONLINE* 

• De verschillende indicaties voor MUG bijstand herkennen  
• De relevante standing orders toepassen in een casus 
• De ABCDE benadering correct toepassen  

 

Verplicht 3u 
Online 

Module 2: Heelkunde – Polytrauma (3u) 
• Wat is een polytrauma?  
• Stapsgewijs een interventie benaderen 
• De aandachtspunten bij immobilisatie 

 

Verplicht 3u 

Module 3.1: CPR/SAED – 1 (3u) 
Module 3.2: CPR/SAED – 2 (3u) 

• Symptomen van hartinfarct kunnen opsommen 
• Elke schakel van de keten van leven benoemen en uitleggen 
• Verklaren waarom we CPR uitvoeren  
• Het stappenplan CPR bij volwassene, kind & baby kennen en kunnen toepassen 
• Aandachtspunten bij hartmassage kunnen benoemen 
• Aandachtspunten bij gebruik AED  kunnen benoemen 
• Correcte positie pads kunnen toepassen 

 

Verplicht 6u 

Module 4: Zandbakoefening rampen – Racoli (3u) 
 

Verplicht 1 
keer per 5 
jaar 

Module 5: Besmettingsrisico op de ziekenwagen (3u) 
*ONLINE* 

• de verschillende infectiewegen in de préhospitaalzorg opnoemen. 
• de verschillende vormen van isolatie benoemen 
• de handelingen om een besmetting te voorkomen beschrijven 
• de handelingen beschrijven die nodig zijn voor desinfectie 
• de pre-hospitale maatregelen m.b.t. de Covid-19- Hygiënemaatregelen toelichten 

 

3u  
Online 

Opleidingsfiche Permanente recyclage 

Opleidingsonderdeel:  Permanente vorming & proef  badgeverlenging 
 



 

 

Module 6: Anatomie en klinisch onderzoek (3u) 
• Basisanatomie kennen en kunnen benoemen/beschrijven 
• Klinisch onderzoek hieraan kunnen koppelen 
• Veel voorkomende pathologieën kunnen herkennen 
• Rekening houden met de aandachtspunten  
 

3u 

Module 7: Staande orders en procedures (6u) 

7.1 Staande orders 

• Elke staande order in eigen woorden kunnen toelichten  
7.2 Procedures 

•  Elke procedure zoals beschreven kunnen uitvoeren  
 

6u 

Module 8:  Vrije uren (maximum 6u) 

• Intern bepaald door eigen dienst of zone, afhankelijk van het gekozen onderwerp 
 

Maximum 6u 
per jaar 

Module 9: Communicatie met specifieke doelgroepen – Doven en slechthorenden (3u) 

*WEBINAR* 

• In eigen woorden de anatomie van het oor uitleggen 
• Je kan toelichten hoe een gehoorstoornis kan ontstaan (aangeboren, trauma, genetisch,.. ) 
• Toelichten welke soorten gehoorstoornissen (gradaties?) er bestaan 
• Beschrijven welke gevolgen deze gehoorstoornissen met zich mee brengen (wat kan wel 

nog en wat niet?) 
• Een aantal van de meest voorkomende hoorapparaten herkennen 
• Je kan de nevenwerkingen benoemen voor iemand met een stuk/niet goed functionerend  

hoorapparaat (duizeligheid,  piepend geluid thv oor, beeld van intoxicatie, beeld van 
paniek) 

• Specifieke aandachtspunten benoemen voor interactie/benadering/communicatie met de 
slechthorende volwassene versus kind 

• Gepast reageren op een interventie met een slechthorende of dove persoon 
 

3u  

Online 
Webinar 

Module 10: Voorbereiding proef verlenging badge (3u) 

• De evaluatieregels kunnen toelichten 
• De opbouw van het examen kunnen toelichting 
• De werking van de nieuwe evaluatieformulieren voor simulatie kunnen gebruiken 
• De didactische richtlijnen kunnen toepassen  
• De les correct administratie voorbereiden en afhandelen 

 

3u 

Advies dit te 
volgen in het 
jaar van de 
proef  
verlenging 
badge ter 
voorbereiding 

Module 11: TECC (3u) 

• Op het einde van de les ‘TECC’ kunnen de cursisten levensreddende handelingen uitvoeren 
bij inzet in het kader van terreur 

• Door kennis van het stappenplan TECC, hebben de cursisten voldoende vertrouwen om  
medische handelingen te stellen bij inzet in het kader van terreur 

• De cursisten kunnen het kader waarin ze de TECC uitvoeren beschrijven 
• De cursisten kunnen het stappenplan TECC opsommen 
• De cursisten kunnen een slachtoffer op een correcte manier benaderen 
• De cursisten kunnen op een correcte manier het MARCH protocol afwerken 

 

3u 



 

 

Module 12: Restcategorie (maximum 6u) 

• Intern bepaald door eigen dienst of zone, afhankelijk van het gekozen onderwerp 

Maximum 6u 
per jaar 

 

 

3 Evaluatie  

 

Proef badgeverlenging 

 

Praktijk (100%) 
 

CPR volwassene CPR kind/baby Simulatie 

Vanaf 50% behaalt men een 
vrijstelling voor 2de zit 

Vanaf 50% behaalt men een vrijstelling 
voor 2de zit 

Vanaf 50% behaalt men een 
vrijstelling voor 2de zit 

Voor dit geheel is een minimum score van 50% nodig om te kunnen slagen. 
 

 

 

4 Modaliteiten 2de zittijd en 2de examenkans 

 

• Indien men geen 50% behaalt op het geheel van de drie onderdelen, dient men elk onderdeel waarvoor men 
minder dan 50% behaalde opnieuw te doen in de 2de zittijd van een examenkans. Indien men dan nog niet 
slaagde, vervallen de deelvrijstellingen in een eventuele volgende examenkans en zullen de originele 
evaluatiecriteria terug van kracht zijn. 

• In samenspraak met de coördinator wordt een tijdstip afgesproken waarop de cursist zijn 2de zit kan 
afleggen. Zoals bij wet bepaald kan de Hulpverlener-ambulancier niet meer ingezet worden in dringend 112-
vervoer tot hij terug geslaagd is op zijn examen (uiteraard in combinatie met een geldige badge).  

• Indien de cursist ook niet slaagt in de 2de zit, kan de coördinator een begeleidingstraject voorstellen. Dit is 
een gunstmaatregel. Na het volgen van het opleidingstraject kan de cursist, in samenspraak met de 
coördinator, een laatste herkansing afleggen. 
 

 

5 Bijzondere richtlijnen bij dit opleidingsonderdeel  

 

• Examen kan afgelegd worden vanaf 96u permanente vorming. Opgelet, de badge kan pas verlengd worden 
na 120 uren permanente vorming én geslaagd zijn op de proef badgeverlenging. 

• 120u permanente vorming dient behaald te worden binnen de 5 jaar. 

• Heeft de cursist minder dan 96u permanente vorming na 5 jaar, dan dient hij/zij de basisopleiding opnieuw 
te volgen. 

• De beoordeling van de hulpverlener-ambulancier gebeurt gezamenlijk door twee personen. 
 

6 overzicht Permanente vormingen  

 

Permanente vormingen 2020 T P 

Module 1: Inwendige aandoeningen – Indicaties herkennen die MUG-bijstand vragen   x  

Module 2: Heelkunde – Polytrauma x x 



 

 

Module 3: CPR/SAED  x 

Module 4: Rampen – Racoli x x 

Module 5: Besmettingsrisico op de ziekenwagen x  

Module 6: Anatomie en klinisch onderzoek x x 

Module 7: Staande orders en procedures  x x 

Module 8:  Vrije uren   

Module 9: Communicatie met specifieke doelgroepen – Doven en slechthorenden x  

Module 10: Voorbereiding proef verlenging badge  x 

Module 11: TECC x x 

Module 12: Multidisciplinaire oefening   

 


