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Info & Inschrijving:

Doel:

De hulpverleners voldoende kennis en vaardigheden 
bijbrengen om een levensbedreigende medische 
toestand van personen te herkennen. Hierbij passen zij 
de principes van de eerste hulp toe in afwachting van 
het tussenkomen van de gespecialiseerde diensten.

Praktische info:

Groepsgrootte / Q-locatie:
• Bilzen: Max. 15 pers.
• Brugge: Max. 15 pers.
• Diest: Max. 12 pers.
• Staden : Max. 15 pers.
• Maasmechelen: Max. 12 pers.
• Overpelt: Max 15 pers.

In uw vestiging:
• Max. 15 pers.
• Voldoende ruimte voorzien!

Duur en schema:
• 2 dagen (15u)
• 8u00 – 16u30

Catering Q-Accommodatie:
• Gratis koffie en water
• Gratis broodjeslunch

Assessment:
Hulp nodig om de specifieke
noden voor je opleiding te bepalen?
Q-Academy kan op 
voorhand een doorlichting uitvoeren 
en je hierin correct te adviseren.

Certificaat:
Elke deelnemer ontvangt een 
erkend “getuigschrift” (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).

Opleiding

Hulpverlener

Programma:

Theorie:

De basiskennis en –vaardigheden volgens de 3 
opgelegde doelstellingen:
• De basisprincipes (3u)

• De rol van de hulpverlener
• De indicaties voor gebruik beschikbare materieel
• Registreren van incidenten en acties
• Basishygiëne in ‘eerste hulp-procedures’
• De toestand en omstandigheden correct 

analyseren
• Comfortzorgen voorafgaand aan de evacuatie

• Het ondersteunen van de vitale functies (6u)
• Veilig, snel en efficiënt eerste hulp toedienen aan 

een bewusteloos slachtoffer

Doelgroep:

• Elke werknemer die ingezet wordt voor de 
organisatie van de eerste hulp.

• Iedere medewerker ongeacht sector of functie.

Nu ook via e-learning mogelijk

• Vlot en efficiënt eerste hulp toedienen aan 
een slachtoffer met ademnood

• Slachtoffer met pijn in de borst;
• Snel en efficiënt reanimatie toepassen

• 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
Praktijk:
• CPR - Reanimatie
• Gebruik van de AED
• Verplaatsing en evacuatie slachtoffers
• Aanleggen verbanden
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