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Voorwoord
Beste,
De eerstelijns hulpverlening blijft een zeer belangrijke pijler in onze gezondheidszorg. Dikwijls bepalen de eerste handelingen die gesteld worden bij een ongeval of
ziektetoestand het uiteindelijke resultaat voor een slachtoffer. Nieuwe ontwikkelingen en inzichten in de dringende geneeskundige hulpverlening zoals automatische externe
defibrillatie, nieuwe reanimatie richtlijnen, ... helpen om een maximaal resultaat te verkrijgen.
In eerste instantie is dit een opdracht voor de professionele hulpverleners maar eigenlijk ook voor ons allemaal. De professionele hulpverlening is goed uitgebouwd om snel en
adequate hulp te verlenen. Dagelijks zetten artsen, verpleegkundigen en hulpverlener-ambulanciers zich in om deze eerste zorgen te verlenen. Door een goed uitgebouwd
systeem van ziekenwagens en MUG-teams kunnen zij snel ter plaatse zijn bij de patiënt.
In afwachting van deze professionele hulpverlening kunnen nochtans al een aantal levensreddende handelingen gesteld worden door niet professionele hulpverleners. Denken
we maar aan een correcte alarmering van de hulpdiensten, een starten van de reanimatie of het toepassen van andere levensreddende handelingen. Wanneer bij aankomst van
de ziekenwagen en MUG al de noodzakelijke acties ondernomen zijn, leidt dit meestal tot betere resultaten voor diegenen die medische hulp nodig hebben.
Uiteraard is het zo dat, om een goede eerstehulpverlening toe te passen, opleiding moet gevolg worden. Door de snelle ontwikkelingen in deze materie is het bovendien
noodzakelijk dat deze opleidingen continu aangepast en verbeterd worden.
Het opleidingscentrum voor dringende geneeskundige hulpverlening (DGH) van het PIVO is hierin jouw partner.
Al sinds 1998 heeft het opleidingscentrum voor DGH van de FOD Volksgezondheid de opdracht gekregen om de basisopleiding en permanente vorming te organiseren voor de
hulpverlener-ambulancier in de dringende geneeskundige hulpverlening (100-112). Door deze kwaliteitsvolle opleidingen worden de hulpverlener-ambulanciers steeds beter in
hun taken.
Ook bedrijven, scholen, besturen, organisaties en anderen erkennen steeds meer en meer het belang van goede eerstehulpverleners in de organisatie. Het beschikken over goed
opgeleide eerstehulpverleners in de eigen organisatie is een echte meerwaarde voor zowel de organisatie als de medewerkers en niet alleen een wettelijke verplichting in het
kader van het welzijn op het werk.
Als opleidingsinstituut is het onze uitdaging je zo goed mogelijk te ondersteunen in deze opdracht. Wij willen antwoord bieden op reële noden, behoeftes detecteren, advies
geven bij jouw vragen enz. Kortom klantgericht werken met een sterke nadruk op meerwaarde. Met die doelstelling in het achterhoofd is het voorliggende opleidingsaanbod
opgesteld en uitgewerkt.
Wij hopen je snel te ontmoeten. Misschien te Asse, misschien te Leuven? En waarom niet bij jou ter plaatse, zoals we dat nu al voor tal van de opleidingen doen?
Tot binnenkort bij een nieuwe leerervaring!
Tom Dehaene
Gedeputeerde
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Algemene informatie
HET ACTUELE AANBOD VIA WWW.PIVO.BE

Het huidige aanbod is een momentopname. Wijzigende regelgeving, invalshoeken en topics doorkruisen de vaste programmering. Raadpleeg regelmatig onze website voor een
actuele stand van zaken. je vindt er alle updates en nieuwigheden, net als elektronische inschrijvingsformulieren die je snel kan doorzenden. Op de elektronische kalender van
onze website kan je tevens een aantal nieuwe opleidingsinitiatieven terugvinden die meestal inspelen op actuele regelgeving. Op onze website kan je ook terecht voor het
uitgebreide aanbod van de diverse opleidingscentra binnen het PIVO.
Het betreft:
•
•
•
•

De bestuursschool met de informatica academie.
Het opleidingscentrum voor dringende en geneeskundige hulpverlening.
Het opleidingscentrum voor de brandweer.
Het trainings- en opleidingscentrum voor politie.

MAATWERK EN DE ORGANISATIE OP LOCATIE

Het opleidingsaanbod biedt tal van mogelijkheden om jouw medewerkers efficiënt en doelgericht te vormen. Maar misschien ben je op zoek naar "iets anders"? Het uitbreiden
van een bestaande opleiding, het integreren van een bepaald pakket in jouw organisatie of het uitwerken van een vormingsplan voor jouw personeel? Wij bieden maatwerk op
verschillend niveau om de programma's te laten aansluiten bij jouw situatie. Op basis van intakegesprekken worden specifieke wensen vertaald naar concrete opleidingen. Van
inhoudelijke of vormelijke aanpassingen tot het opmaken van compleet nieuwe pakketten. Noteer ook de opportuniteit en flexibiliteit om elke opleiding ter plaatse bij jou te
organiseren. Je bespaart jouw medewerkers en organisatie veel tijd en geld!
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Medische directie
Om ons aanbod zo goed mogelijk af te stemmen op de vragen, werken wij ter bewaking van de kwaliteit van het opleidingscentrum met een medische directie. Deze heeft als
taak de wetenschappelijke en pedagogische kwaliteit van de opleidingen te bewaken, te evalueren en zo nodig bij te sturen.
INFO

Heb je vragen, bedenkingen of suggesties, aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij zijn graag bereid om jouw voorstellen en opmerkingen te bespreken.
JEF EVEN

opleidingsdirecteur
externe communicatie en contacten - medische directie - nieuwe ontwikkelingen - docenten
jef.even@vlaamsbrabant.be
tel. 02-456 89 40

ROELIE OLAERTS

AGNES HUYSMANS

informatie over inhoudelijke aspecten van opleidingen, ontwikkelen van opleidingen,
geven van opleidingen
roelie.olaerts@vlaamsbrabant.be
tel. 02-456 89 24

cursist- en docentinformatie en administratie
agnes.huysmans@vlaamsbrabant.be
tel. 02-454 82 73

PASCAL GALAND

MICHELINE DEMOL

informatie over inhoudelijke aspecten van opleidingen, ontwikkelen van opleidingen,
geven van opleidingen
pascal.galand@vlaamsbrabant.be
tel. 02 454 82 72

cursistinformatie en administratie
micheline.demol@vlaamsbrabant.be
Tel. 02 454 82 76
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Opleidingen voor bedrijven, scholen, instellingen, verenigingen, ...
Het opleidingscentrum voor dringende geneeskundige hulpverlening (wettelijk erkend door het K.B. van 15 december 2010)
organiseert deze opleidingen.

PLAATS EN DATA

PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse
op locatie in jouw organisatie

Het PIVO is door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg opgenomen in de lijst van instellingen die vorming en
bijscholing aan hulpverleners verstrekken.
INSCHRIJVEN

Daarnaast organiseren wij tal van andere EHBO opleidingen. Een ganse dag, een halve dag of op maat van jouw organisatie, aan jou
de keuze.

via inschrijvingsformulier dat je
achteraan of op de website vindt

Al deze opleidingen worden gegeven door urgentieverpleegkundigen met een ruime ervaring in de dringende geneeskundige
hulpverlening. De opleidingen hef- en tiltechnieken (rugschool) worden gegeven door kinesitherapeuten met specialisatie
rugschool.

CONTACT
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Initiatie EHBO
DOELSTELLING

PLAATS EN DATA

In deze kortlopende en uiterst praktische opleiding verneem je alles over Eerste Hulpverlening Bij Ongevallen.

PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse
20 mei 2021 van 8.30 tot 16.30 uur

DOELGROEP EN VEREISTE VOORKENNIS

Iedereen die meer wil weten over EHBO. De opleiding veronderstelt geen voorkennis bij de kandidaten. Een zekere motivatie is wel
wenselijk.

deze opleiding is ook mogelijk bij
jou ter plaatse

METHODE EN LEERMIDDELEN

Interactieve lesmethode met veelvuldig gebruik van het didactisch materiaal van het opleidingscentrum.

AANTAL UREN

7 uren (1 dag)
INHOUD

•
•
•
•

Benadering van een noodsituatie.
Het ABC van de reanimatie: demo.
Levensbedreigende aandoeningen: bloedingen, brandwonden, shock, flauwte, beroerte, ademhalingsproblemen, hartinfarct, ...
Wondverzorging en verbandleer: schaaf- en snijwonden, insectenbeten, ...

PRIJS

90 euro per persoon

BEOORDELINGSWIJZE

INSCHRIJVEN

De docent evalueert de actieve betrokkenheid en de inbreng van de deelnemer.

online: www.pivo.be
e-mail: pivo.dgh@vlaamsbrabant.be

CONTACT

Agnes Huysmans, tel. 02-454 82 73
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EHBO voor de aangeduide persoon
DOELSTELLING

PLAATS EN DATA

Een persoon opleiden die de eerste opvang van gekwetste en zieke personen doet.

PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse
enkel bij voldoende kandidaten

DOELGROEP EN VEREISTE VOORKENNIS

De aangeduide persoon in een organisatie van minder dan 20 personen. De opleiding veronderstelt geen voorkennis. Een zekere
motivatie is wel wenselijk.

AANTAL UREN

4 uren (1/2 dag)
METHODE EN LEERMIDDELEN

Een korte opleiding, zowel theorie als praktijk. De sessie is uiterst visueel en gaat uit van reële situaties. Wij maken gebruik van
didactische hulpmiddelen.

PRIJS

60 euro per persoon
INHOUD

•
•
•
•

Benaderen van medische noodsituaties.
Herkennen van levensbedreigende aandoeningen.
Aanpakken van kleine verwondingen.
Veiligheidshouding, aanleggen snelverband, aanleggen draagdoek.

INSCHRIJVEN

online: www.pivo.be
e-mail: pivo.dgh@vlaamsbrabant.be

BEOORDELINGSWIJZE

De docent evalueert de actieve betrokkenheid en de inbreng van de deelnemer.

CONTACT

Agnes Huysmans, tel. 02-454 82 73
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Levensreddend handelen bij kinderen
DOELSTELLING

PLAATS EN DATA

Deze cursus is bedoeld voor personeelsleden van kinderdagverblijven of andere instellingen met kinderen. Je leert kunstmatige
beademing en hartmassage toe te passen. Je verneemt hoe je een verstikking kan herkennen en aanpakken en leert een correcte
veiligheidshouding toe te passen bij een slachtoffer.

PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse
2 juni 2021 van 13.00 tot 17.00 uur

DOELGROEP EN VEREISTE VOORKENNIS

deze opleiding is ook mogelijk bij
jou ter plaatse

Iedereen kan deelnemen. De opleiding veronderstelt geen voorkennis bij de kandidaten. Een zekere motivatie is wel wenselijk.
Deze opleiding van 4u telt eveneens als bijscholing hulpverlener.
AANTAL UREN
METHODE EN LEERMIDDELEN

4 uren (1/2 dag)

Interactieve lesmethode met veelvuldig gebruik van het didactisch materiaal van het opleidingscentrum.
INHOUD

•
•
•
•
•
•
•

Benadering van een noodsituatie.
Reanimatie bij baby en kinderen.
Handelen bij verstikking.
Stabiele zijligging.
Levensbedreigende verwondingen (bloeding, brandwonden, breuken).
Levensbedreigende aandoeningen (meningitis, ademhalingsmoeilijkheden).
Wondverzorging en verbandleer.

PRIJS

60 euro per persoon

INSCHRIJVEN

online: www.pivo.be
e-mail: pivo.dgh@vlaamsbrabant.be

BEOORDELINGSWIJZE

CONTACT

De docent evalueert de actieve betrokkenheid en de inbreng van de deelnemer. Het PIVO levert een attest af, erkend door Kind en
Gezin.

Agnes Huysmans, tel. 02-454 82 73
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EHBO op school
DOELSTELLING

PLAATS EN DATA

In deze kortlopende en uiterst praktische opleiding verneem je alles over eerste hulpverlening bij ongevallen op school.

PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse
op aanvraag

DOELGROEP EN VEREISTE VOORKENNIS

Deze opleiding is geschikt om een pedagogische opleiding of een workshop te organiseren voor iedereen die meer wil weten over
EHBO op school. De opleiding veronderstelt geen voorkennis bij de kandidaten. Een zekere motivatie is wel wenselijk.
Deze opleiding van 4u telt eveneens als bijscholing hulpverlener.

deze opleiding is ook mogelijk bij
jou ter plaatse

METHODE EN LEERMIDDELEN

AANTAL UREN

Interactieve lesmethode met veelvuldig gebruik van het didactisch materiaal van het opleidingscentrum.

4 uren

INHOUD

•
•
•
•

Benadering van een noodsituatie.
Reanimatie van een kind.
Wondverzorging en verbandleer: schaaf- en snijwonden, insectenbeten, …
Levensbedreigende ziektebeelden: hersenschudding, hersenvliesontsteking, koortsstuipen, infectieziekten, diabetes, …

PRIJS

60 euro per persoon

INSCHRIJVEN
BEOORDELINGSWIJZE

De deelnemers ontvangen een attest op basis van hun actieve deelneming aan de workshop.

online: www.pivo.be
e-mail: pivo.dgh@vlaamsbrabant.be

CONTACT

Agnes Huysmans, tel. 02-454 82 73
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Hulpverlener
DOELSTELLING

Je krijgt een opleiding van hulpverlener. Je bent het eerste aanspreekpunt bij medische noodsituaties op het werk.
Je leert de levensbedreigende toestand van personen te herkennen. Je leert de principes van eerste hulp toe te passen in
afwachting van de interventie van de gespecialiseerde diensten.
DOELGROEP EN VEREISTE VOORKENNIS

Alle medewerkers zonder onderscheid. De opleiding veronderstelt geen voorkennis bij de kandidaten. Een zekere motivatie is wel
wenselijk.

PLAATS EN DATA

PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse
reeks 1: 1 maart van 8.30 tot 16.30 uur,
3 maart van 8.30 tot 12.30 uur, 5 maart
van 8.30 tot 16.30 uur en 8 maart 2021
van 8.30 tot 10.30 uur
reeks 3: 3 mei van 8.30 tot 16.30 uur, 5
mei van 8.30 tot 12.30 uur, 7 mei van
8.30 tot 16.30 uur en 10 mei 2021 van
8.30 tot 10.30 uur

METHODE EN LEERMIDDELEN

Er is ruime aandacht aan praktijkgerichte situaties en veelvuldig gebruik van didactische hulpmiddelen en eventueel simulanten.
INHOUD

•
•
•
•
•
•
•
•
•

De rol van de hulpverlener.
Anatomie.
De benadering van een noodsituatie: veiligheid, preventie, infectierisico's, psychologische hulpverlening.
Reanimatie en AED (automatische externe defibrillator): reanimatie, AED, verstikking, veiligheidshouding.
Bloedingen en breuken: levensbedreigende bloedingen, shock, letsels aan het voortbewegingsstelsel.
Wondverzorging: algemeen, speciale verwondingen, verbandleer, brandwonden.
Ziektebeelden: flauwte, beroerte, ademhalingsproblemen, hartinfarct, diabetes, ...
Bijzondere situaties: vergiftiging, verdrinking, elektrocutie, zonneslag.
Evacuatie: technieken, houdingen.

BEOORDELINGSWIJZE

Provinciehuis, Provincieplein 1, 3010
Leuven
reeks 2: 19 april van 8.30 tot 16.30 uur,
21 april van 8.30 tot 12.30 uur, 23 april
van 8.30 tot 16.30 uur en 26 april 2021
van 8.30 tot 10.30 uur
deze opleiding is ook mogelijk bij jou ter
plaatse
AANTAL UREN

20 uren (4 dagen)
PRIJS

210 euro per persoon

Het examen bestaat uit een theoretisch gedeelte en een praktijkgedeelte.
INSCHRIJVEN

online: www.pivo.be
e-mail: pivo.dgh@vlaamsbrabant.be
CONTACT

Agnes Huysmans, tel. 02-454 82 73
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Bijscholing Hulpverlener
DOELSTELLING

PLAATS EN DATA

Deze sessie is bedoeld om de opgedane kennis van hulpverlener op te frissen.
Een hulpverlener moet jaarlijks een bijscholing van 4u volgen om het getuigschrift geldig te houden.

PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse
25 januari 2021
11 februari 2021
12 maart 2021
23 maart 2021
17 mei 2021
9 juni 2021
17 juni 2021
telkens van 8.30 tot 12.30 uur

DOELGROEP EN VEREISTE VOORKENNIS

Deze opfrissessie is bedoeld voor hulpverleners.
De opfrissessie staat ook open voor hulpverleners die in een andere vormingsinstelling hun getuigschrift hebben behaald.
METHODE EN LEERMIDDELEN

Aan de hand van een reële situatie, oefenen de cursisten hun vaardigheden. We maken uitgebreid gebruik van didactische
hulpmiddelen (reanimatiepop, oefen - defibrillator, …). De cursisten krijgen gevalsstudies, waarbij ze hun kennis kunnen herhalen en
bijschaven.
INHOUD

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Benadering van een noodsituatie.
Reanimatie.
Werken met een AED.
Verstikking.
Veiligheidshouding.
Wondverzorging.
Bloedingen en breuken.
Ziektebeelden.
Vragen uit de groep.

Provinciehuis, Provincieplein 1,
3010 Leuven
17 maart 2021
27 mei 2021
telkens van 8.30 tot 12.30 uur

AANTAL UREN

4 uren

PRIJS

60 euro

BEOORDELINGSWIJZE

De docent evalueert de actieve betrokkenheid en de inbreng van de deelnemer.

INSCHRIJVEN

online: www.pivo.be
e-mail: pivo.dgh@vlaamsbrabant.be

CONTACT

Agnes Huysmans, tel. 02-454 82 73

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-456 89 20 of pivo.dgh@vlaamsbrabant.be

11

Pas op je rug
DOELSTELLING

PLAATS EN DATA

Je hebt aandacht voor rug sparende houdingen en je kent de technieken om ze toe te passen.

PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse
op aanvraag

DOELGROEP EN VEREISTE VOORKENNIS

Iedereen die met heffen en tillen te maken heeft, zowel administratief als technisch personeel.
Voor instellingen, openbare besturen, verenigingen, scholen, bedrijven, enz.

deze opleiding is ook mogelijk bij
jou ter plaatse

METHODE EN LEERMIDDELEN

Na een theoretische benadering oefen je op rug sparende technieken, rug en nek ontlastende oefeningen.

AANTAL UREN

INHOUD

3 uren (1/2 dag)
er bestaat ook een langere versie
van 6 uren (1 dag)

•
•
•
•
•
•
•

Korte inleiding: anatomie van de wervelzuil en tussenwervelschijf aan de hand van een model.
De druk in de tussenwervelschijf bij verschillende houdingen.
Wat werkt rugpijn in de hand? Wat kunnen we doen ter voorkoming?
Belang van stretchen (+oefeningen), spierversterking (+oefeningen) en bekkenkanteling (+oefeningen).
Rug sparende houdingen: liggen (slaaphouding), zitten (rijhouding), staan.
Rug sparende technieken: handelingen over hef- en tiltechnieken in alle werksituaties.
De nadruk ligt op praktische tips en preventieve actie.

PRIJS

50 euro per persoon

INSCHRIJVEN
BEOORDELINGSWIJZE

De docent evalueert de actieve betrokkenheid en de inbreng van de deelnemer.

online: www.pivo.be
e-mail: pivo.dgh@vlaamsbrabant.be

CONTACT

Agnes Huysmans, tel. 02-454 82 73
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Bijscholingen voor de medische dienst van een bedrijf
DOELSTELLING

PLAATS EN DATA

Je leert acute situaties herkennen en op een correcte wijze interveniëren.

PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse
datum in overleg

DOELGROEP EN VEREISTE VOORKENNIS

Medewerkers, verpleegkundigen, artsen van een medische dienst.

deze opleiding is ook mogelijk bij
jou ter plaatse

METHODE EN LEERMIDDELEN

Een theoretische benadering aangevuld met praktijk.
AANTAL UREN
INHOUD

Eender welke gevraagde opleiding kan hier gegeven worden.
• Doorgedreven reanimatie.
• AED.
• Trauma's.
• Vergiftigingen.
• Cardiologische urgenties.
• Brandwonden.
• Enz...

afhankelijk van het onderwerp

PRIJS

afhankelijk van het onderwerp

INSCHRIJVEN

online: www.pivo.be
e-mail: pivo.dgh@vlaamsbrabant.be

BEOORDELINGSWIJZE

De docent evalueert de actieve betrokkenheid en de inbreng van de deelnemer.
CONTACT

Agnes Huysmans, tel. 02-454 82 73

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-456 89 20 of pivo.dgh@vlaamsbrabant.be
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Nood- en interventieplanning: de coördinator noodplanning
DOELSTELLING

PLAATS EN DATA

Het koninklijk besluit van 16 februari 2006 betreffende de Nood- en Interventieplannen legt aan de gemeenten op om een
coördinator verantwoordelijk voor de noodplanning aan te duiden.
Deze coördinator zit in het gemeentelijk coördinatiecomité en in de gemeentelijke veiligheidscel, waar hij ook instaat voor het
secretariaat.
De veiligheidscel is belast met het actualiseren van de Nood- en Interventieplannen, het organiseren van oefeningen, het evalueren
van noodsituaties en oefeningen, het opmaken van een risico-inventaris en -analyse en het organiseren van de voorafgaande
informatie over de noodplanning.
Gezien dit takenpakket is het uiteraard aangewezen dat de coördinator verantwoordelijk voor de noodplanning beschikt over een
grondige basiskennis betreffende zijn materie.
Deze opleiding wil de ambtenaar ondersteunen in zijn taken en de benodigde informatie geven om zijn functie in te vullen.

PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse
1, 4, 8, 11, 22 februari en 1 maart
2021

AANTAL UREN

33 uren (6 dagen)

PRIJS

550 euro per persoon
DOELGROEP EN VEREISTE VOORKENNIS

Verantwoordelijken voor nood- en interventieplanning of geïnteresseerden in nood- en interventieplannen.
INSCHRIJVEN
METHODE EN LEERMIDDELEN

Een theoretische benadering met ruime aandacht voor praktijksituaties en praktijkervaringen.

online: www.pivo.be
e-mail: pivo.dgh@vlaamsbrabant.be

INHOUD

•
•
•
•
•

Algemene inleiding en de actuele wetgeving.
De verschillende disciplines in een noodplan algemeen en per discipline in het bijzonder.
De rol van de ambtenaar verantwoordelijk voor de noodplannen.
Uitwerking van een noodplan, organisatie van oefeningen.
Behandeling van cases.

CONTACT

Agnes Huysmans, tel. 02-454 82 73

BEOORDELINGSWIJZE

Schriftelijke proef.

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-456 89 20 of pivo.dgh@vlaamsbrabant.be
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Basiscursus hulpverlener-ambulancier
DOELSTELLING

Het opleidingscentrum voor dringende geneeskundige hulpverlening (wettelijk erkend door het M.B. van 22 december 1998 en het
K.B. van 6 juli 1999) organiseert deze basiscursus. Het PIVO is de partner van de FOD Volksgezondheid om de wettelijke basiscursus
voor hulpverlener-ambulanciers te organiseren voor de provincie Vlaams-Brabant. Ook de permanente vorming voor hulpverlenerambulanciers wordt gevolgd via het opleidingscentrum.
DOELGROEP EN VEREISTE VOORKENNIS

Om te kunnen deelnemen aan de basiscursus "Dringende geneeskundige hulpverlening voor hulpverlener ambulancier" (132
lesuren + 40 uur stage) zijn er twee mogelijkheden: gesubsidieerd of niet gesubsidieerd.
1. Gesubsidieerd:
• Je maakt deel uit van een erkende dienst 100/112 (Brandweer - Rode Kruis - Vlaamse Kruis - Ziekenwagendienst), gelegen
binnen de provincie Vlaams-Brabant. Het is dan ook via deze erkende dienst dat je kan inschrijven voor de basiscursus.
Als deze dienst zich buiten Vlaams Brabant bevindt dan moet er toestemming gegeven worden door de federale
Gezondheidsinspecteur (FGI) van beide provincies (Vlaams Brabant en de provincie waar je dienst gelegen is).
• De prijs van de basiscursus is 79,33 € (ten laste van de dienst of van jezelf).
2.
•

•

•

Niet gesubsidieerd:
Indien je echter geen deel uitmaakt van een erkende 100/112-dienst en woon je in Vlaams Brabant moet je toestemming tot
deelname te vragen aan de federale gezondheidsinspecteur van de provincie. Woon je in een andere provincie dien je van
beide FGI’s toestemming te krijgen.
Hoe toestemming bekomen?
Via een gemotiveerde brief aan de PCDGH-vlaamsbrabant@gezondheid.belgie.be kan de FGI toestemming tot deelname
overwegen. Je kan met deze toestemming aan de cursus deelnemen indien er nog vrije plaatsen zijn, de erkende 100/112diensten hebben voorrang.
De school ontvangt geen subsidies van de FOD Volksgezondheid voor jou en deze worden doorgerekend aan jou. Dit bedrag is
onderhevig aan indexering.

3.
•
•

Wat heeft iedereen nog nodig om de inschrijving compleet te maken?
Een attest van de huisarts dat je medisch geschikt bent om de opleiding te volgen.
Een bewijs van goed gedrag en zeden type 2, omdat tijdens de stage ook met kinderen in contact komt.

4.

Stages worden steeds volbracht op de spoedgevallendienst van het UZ Brussel of het UZ Leuven. Een afwijking op deze regel is
niet mogelijk.

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-456 89 20 of pivo.dgh@vlaamsbrabant.be

PLAATS EN DATA

PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse
op dinsdag en donderdag in het
voorjaar 's avonds van 18.30 tot
21.30 uur en in het najaar overdag
op dinsdag en donderdag van 9.30
tot 16.00 uur

AANTAL UREN

132 uren en 40 uren stage

PRIJS

79,33 euro per persoon indien de
subsidie werd toegekend

INSCHRIJVEN

via specifiek inschrijvingsformulier
dat je opgestuurd wordt

CONTACT

Roelie Olaerts, tel. 02-456 89 24
pivo.dgh@vlaamsbrabant.be
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Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-456 89 20 of pivo.dgh@vlaamsbrabant.be
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Anatomie
Anatomie
Anatomie
Levensbedreigende aandoeningen
Levensbedreigende aandoeningen
Bezoek HC 112 Leuven
Organisatie DGH
Bezoek NC 112 Leuven
Organisatie DGH
Levensbedreigende aandoeningen
Levensbedreigende aandoeningen
Levensbedreigende aandoeningen
Levensbedreigende aandoeningen
De gewonde patiënt
De gewonde patiënt
De gewonde patiënt
Verkeerswetgeving
De gewonde patiënt
De gewonde patiënt
De zieke patiënt
De zieke patiënt
De zieke patiënt
Zwangerschap en spoedbevalling
Psychiatrische urgenties en de zieke patiënt
Urgenties omgevingsfactoren
scenariotraining: omgevingsfactoren
scenariotraining: algemeen
Hulpverlening aan kinderen
Hulpverlening aan kinderen
Rampengeneeskunde
Inoefenen procedures
Tehnieken
Technieken
Technieken
Omgaan met agressie
Veiligheid op de interventie
Omgaan met agressie
Verplaatsen van de patiënt
Verplaatsen van de patiënt
Verplaatsen van de patiënt
Verplaatsen van de patiënt
Practica-herhalingsles
Practica herhanlingsles
Herhalingsles
Casestudy extra
schriftelijk examen
mondeling en praktijkexamen
mondeling en praktijkexamen
voorzien 2de zittijd

18:30-21:30
18:30-21:30
18:30-21:30
18:30-21:30
18:30-21:30
18:30-21:30
18:30 - 21:30
18:30 - 21:30
18:30 - 21:30
18:30-21:30
18:30-21:30
18:30-21:30
18:30-21:30
18:30-21:30
18:30-21:30
18:30-21:30
18:30-21:30
18:30-21:30
18:30-21:30
18:30-21:30
18:30-21:30
18:30-21:30
18:30-21:30
18:30-21:30
18:30-21:30
18:30-21:30
18:30-21:30
18:30-21:30
18:30-21:30
18:30-21:30
18:30-21:30
18:30-21:30
18:30-21:30
18:30-21:30
18:30-21:30
18:30-21:30
18:30-21:30
18:30-21:30
18:30-21:30
18:30-21:30
18:30-21:30
18:30-21:30
18:30-21:30
18:30-21:30
18:30-21:30
16:00 - ?
16:00 - ?
16:00 - ?
16:00 - ?

7/01/2021
12/01/2021
14/01/2021
19/01/2021
21/01/2021
26/01/2021
26/01/2020
28/01/2020
28/01/2021
2/02/2021
4/02/2021
9/02/2021
11/02/2021
16/02/2021
18/02/2021
23/02/2021
25/02/2021
2/03/2021
4/03/2021
9/03/2021
11/03/2021
16/03/2021
18/03/2021
23/03/2021
25/03/2021
30/03/2021
1/04/2021
6/04/2021
8/04/2021
13/04/2021
15/04/2021
20/04/2021
22/04/2021
27/04/2021

29/04/2021
4/05/2021
6/05/2021
11/05/2021
18/05/2021
20/05/2021
25/05/2021
27/05/2021
1/06/2021
3/06/2021
8/06/2021
15/06/2021
22/06/2021
24/06/2021
29/06/2021

ONDERWERP
De eerste minuten

UREN
18:30-21:30

5/01/2021

DATUM

UZB-2A/2VPK + 6 VPK + 4 SIM

UZB-2A/2VPK + 6 VPK + 4 SIM

UZB-2A/2VPK + 6 VPK + 4 SIM

UZB 1 VPK + 1 VPK

2 VPK

3 VPK + 1 KI

UZB-1VPK

UZB-1VPK/2VPK + 1 KI

UZB-1VPK/2 VPK + 1 KI

UZB-1VPK/2 VPK + 1 KI

UZB-1VPK/2 VPK + 1 KI

UZB-1VPK/2 VPK + 1 KI

PIVO

PIVO

PIVO

PIVO

PIVO

PIVO

UZB - 1 VPK / 1VPK

1VPK

UZB-1VPK

UZB-1VPK

UZB-1VPK + 3 VPK

UZB-1VPK + 3 VPK

UZB-1VPK

1VPK

1VPK

UZB-1A

UZB-1A

UZB-1A

UZB-2VPK + 1 KI

UZB-2VPK + 1 KI

PIVO

1 VPK

UZB-1A

UZB-1A

UZB-1VPK + 1 KI

UZB-1A

3 VPK + 1 KI

1 VPK

UZB - 1 VPK

Aangestelde HC 112

UZB - 1 VPK

Aangestelde HC 112

1VPK

1 VPK

UZB-1VPK

UZB-1VPK

UZB-1VPK

1 VPK

DOCENT

Theorie monitoring, verstikking, stabiele zijlig, CPR

Theorie luchtwegen, aspiratie, zuurstof, intubatie

Benadering ABCDE

volw en baby

CPR - levensbedreigende aandoeningen

Bloeddrukmeting + infusen + medicatie optrekken

Immobilisatie + verplaatsen patiënt

Casussen en herhaling

Vacuümspalk, kinderen fixeren

Integraalhelm, halskraag, KED

Houding, verplaatsen met 1 HV en 2 HV, brandcard, stoeltje

Plaatsing voertuig openbare weg

Radio-communicatie

ADR, veiligheid, CBRN, SAVER

Kaartlezen en GPS

Casuïstiek stappenplan

Verdrinking, hypothermie, hyperthermie, elektriciteit, brandwonden

Theorie

Neuro, intox, diabetes + glycemie demo en praktijk

Interne

Pneumo, Cardio

Spalken, halskraag, blokrol

Verbandleer, IO + 1pac demo, bloeddrukmeting, infuus, ampullen optrekken

Praktische casussen en benadering trauma

Thoracaal, abdominaal

Hoofd, rug, aangezicht, verwondingen

Bloedingen

Shock

Praktijk van al het vorige

Theorie + praktijk CPR

basiswetgeving op DGH - werking HC 112 + verschillende disciplines

basiswetgeving op DGH - werking HC 112 + verschillende disciplines

DGH - Avondcursus voorjaar 2021

Basiscursus DGH - Taak van de hulpverlener-ambulancier: anatomie en
fysiologie
DOELSTELLING

PLAATS EN DATA

Je krijgt een inleiding over de bouw en de werking van het menselijk lichaam. Dit is noodzakelijk om de ernst van de toestand van de
patiënt te kunnen beoordelen en de passende hulp te kunnen bieden.
Deze opleiding is een onderdeel van de basiscursus hulpverlener-ambulancier (132 uur).

PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse

AANTAL UREN
DOELGROEP EN VEREISTE VOORKENNIS

9 uren

Kandidaat hulpverlener-ambulancier op voordracht van een "100/112" korps.
Kandidaat hulpverlener-ambulancier, zo niet aangesloten bij een "100/112" korps, op voordracht van de federale
gezondheidsinspecteur.

PRIJS

METHODE EN LEERMIDDELEN

onderdeel van de opleiding
hulpverlener-ambulancier

Theorie.
INHOUD

•
•
•
•
•

Inleiding.
Korte geschiedenis van het beroep.
De keten van hulpverlening, en de rol van de ambulancier, de mobiele urgentiegroep en het ziekenhuis.
Het menselijk lichaam: waar ligt wat?
Een overzicht van de lichaamsstelsels.

INSCHRIJVEN

via specifiek inschrijvingsformulier
dat je opgestuurd wordt
e-mail: pivo.dgh@vlaamsbrabant.be

CONTACT
BEOORDELINGSWIJZE

Op het einde van de basiscursus legt de cursist een schriftelijk, een mondeling en een praktijkexamen af.
De kandidaat moet minstens 80% aanwezigheid hebben om te kunnen deelnemen aan het examen.
De kandidaat moet minstens 50% behalen op elk onderdeel (schriftelijk, mondeling, praktijk) en 60% in totaliteit om de stage te
kunnen aanvatten.
Na de cursus is er een stage van 40 uren in de spoedgevallendienst van UZ Brussel of UZ Leuven.
Ook hier moet een positieve evaluatie zijn om geslaagd te zijn.

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-456 89 20 of pivo.dgh@vlaamsbrabant.be

Jef Even, tel. 02-456 89 40
pivo.dgh@vlaamsbrabant.be
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Basiscursus DGH - De eerste minuten
DOELSTELLING

PLAATS EN DATA

Je leert een welbepaalde werkwijze, bestaande uit de beoordeling van de patiënt, toe te passen waardoor je snel de gepaste
geneeskundige hulp kan bieden.
Deze opleiding is een onderdeel van de basiscursus hulpverlener-ambulancier (132 uur).

PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse

AANTAL UREN
DOELGROEP EN VEREISTE VOORKENNIS

3 uren

Kandidaat hulpverlener-ambulancier op voordracht van een "100/112" korps.
Kandidaat hulpverlener-ambulancier, zo niet aangesloten bij een "100/112" korps, op voordracht van de federale
gezondheidsinspecteur.

PRIJS

METHODE EN LEERMIDDELEN

onderdeel van de opleiding
hulpverlener-ambulancier

Theorie.
INHOUD

•
•
•
•
•

Beoordeling van de omstandigheden.
De eerste beoordeling van de patiënt.
Met: de snelle eerste beoordeling en de fijnere herhaling van de eerste beoordeling.
De tweede beoordeling van de patiënt.
Het vervoer naar het ziekenhuis.

INSCHRIJVEN

via specifiek inschrijvingsformulier
dat je opgestuurd wordt
e-mail: pivo.dgh@vlaamsbrabant.be

CONTACT
BEOORDELINGSWIJZE

Op het einde van de basiscursus legt de cursist een schriftelijk, een mondeling en een praktijkexamen af.
De kandidaat moet minstens 80% aanwezigheid hebben om te kunnen deelnemen aan het examen.
De kandidaat moet minstens 50% behalen op elk onderdeel (schriftelijk, mondeling, praktijk) en 60% in totaliteit om de stage te
kunnen aanvatten.
Na de cursus is er een stage van 40 uren in de spoedgevallendienst van UZ Brussel of UZ Leuven.
Ook hier moet een positieve evaluatie zijn om geslaagd te zijn.

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-456 89 20 of pivo.dgh@vlaamsbrabant.be

Jef Even, tel. 02-456 89 40
pivo.dgh@vlaamsbrabant.be
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Basiscursus DGH - Levensbedreigende aandoeningen
DOELSTELLING

PLAATS EN DATA

Je leert levensbedreigende situaties te herkennen en de patiënt in leven te houden tot de MUG aankomt.
Dit geheel omvat de te kennen technieken waarmee de vitale functies van de patiënt worden bewaard.
Deze opleiding is een onderdeel van de basiscursus hulpverlener-ambulancier (132 uur).

PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse

AANTAL UREN
DOELGROEP EN VEREISTE VOORKENNIS

18 uren

Kandidaat hulpverlener-ambulancier op voordracht van een "100/112" korps.
Kandidaat hulpverlener-ambulancier, zo niet aangesloten bij een "100/112" korps, op voordracht van de federale
gezondheidsinspecteur.

PRIJS

METHODE EN LEERMIDDELEN

onderdeel van de opleiding
hulpverlener-ambulancier

Theorie en praktijk.
INHOUD

•
•
•

Als de ademhaling faalt.
Als het hart stopt.
Shock en bloedverlies.

INSCHRIJVEN

via specifiek inschrijvingsformulier
dat je opgestuurd wordt
e-mail: pivo.dgh@vlaamsbrabant.be

BEOORDELINGSWIJZE

Op het einde van de basiscursus legt de cursist een schriftelijk, een mondeling en een praktijkexamen af.
De kandidaat moet minstens 80% aanwezigheid hebben om te kunnen deelnemen aan het examen.
De kandidaat moet minstens 50% behalen op elk onderdeel (schriftelijk, mondeling, praktijk) en 60% in totaliteit om de stage te
kunnen aanvatten.
Na de cursus is er een stage van 40 uren in de spoedgevallendienst van UZ Brussel of UZ Leuven.
Ook hier moet een positieve evaluatie zijn om geslaagd te zijn.

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-456 89 20 of pivo.dgh@vlaamsbrabant.be

CONTACT

Jef Even, tel. 02-456 89 40
pivo.dgh@vlaamsbrabant.be
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Basiscursus DGH - De gewonde patiënt
DOELSTELLING

PLAATS EN DATA

De hulpverlener-ambulancier leert verwondingen herkennen en hun risico’s juist te beoordelen.
Hij/zij onderneemt de gepaste acties. Zijn/haar interventie tijdens het zogenaamde "gouden uur" is dan ook vaak bepalend voor de
verdere afloop van de tussenkomst.
Deze opleiding is een onderdeel van de basiscursus hulpverlener-ambulancier (132 uur).

PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse

AANTAL UREN

18 uren
DOELGROEP EN VEREISTE VOORKENNIS

Kandidaat hulpverlener-ambulancier op voordracht van een "100/112" korps.
Kandidaat hulpverlener-ambulancier, zo niet aangesloten bij een "100/112" korps, op voordracht van de federale
gezondheidsinspecteur.

PRIJS

onderdeel van de opleiding
hulpverlener-ambulancier

METHODE EN LEERMIDDELEN

Theorie en praktijk.
INSCHRIJVEN
INHOUD

•
•
•
•
•
•

Ongevallen en verwondingen.
De eerste minuten bij verwondingen.
Borstkasletsels en buikletsels.
Hoofd- en wervelletsels.
Kneuzingen en wonden.
Skeletletsels van de ledematen.

via specifiek inschrijvingsformulier
dat je opgestuurd wordt
e-mail: pivo.dgh@vlaamsbrabant.be

CONTACT

Jef Even, tel. 02-456 89 40
pivo.dgh@vlaamsbrabant.be

BEOORDELINGSWIJZE

Op het einde van de basiscursus legt de cursist een schriftelijk, een mondeling en een praktijkexamen af.
De kandidaat moet minstens 80% aanwezigheid hebben om te kunnen deelnemen aan het examen.
De kandidaat moet minstens 50% behalen op elk onderdeel (schriftelijk, mondeling, praktijk) en 60% in totaliteit om de stage te
kunnen aanvatten.
Na de cursus is er een stage van 40 uren in de spoedgevallendienst van UZ Brussel of UZ Leuven.
Ook hier moet een positieve evaluatie zijn om geslaagd te zijn.

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-456 89 20 of pivo.dgh@vlaamsbrabant.be
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Basiscursus DGH - De zieke patiënt
DOELSTELLING

PLAATS EN DATA

In de praktijk moet de ambulancier hulp kunnen verlenen aan patiënten die lijden aan zeer uiteenlopende ziektes of intoxicaties.
De diepere oorzaken van de slechte gezondheidstoestand van een zieke patiënt zijn soms moeilijk te achterhalen. Je leert in deze
opleiding de werkwijze om deze symptomen te herkennen en correct in te schatten.
Deze opleiding is een onderdeel van de basiscursus hulpverlener-ambulancier (132 uur).

PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse

AANTAL UREN

9 uren
DOELGROEP EN VEREISTE VOORKENNIS

Kandidaat hulpverlener-ambulancier op voordracht van een "100/112" korps.
Kandidaat hulpverlener-ambulancier, zo niet aangesloten bij een "100/112" korps, op voordracht van de federale
gezondheidsinspecteur.

PRIJS

onderdeel van de opleiding
hulpverlener-ambulancier

METHODE EN LEERMIDDELEN

Theorie en praktijk.
INSCHRIJVEN
INHOUD

•
•
•
•

Ziektebeelden met o.m. pijn in de borstkas, beroerte, ademhalingsmoeilijkheden, suikerziekte, stuipen.
Verder: plotse buikpijn, bewusteloosheid, syncope.
Vergiftigingen of intoxicaties.
Alcohol en drugs.

via specifiek inschrijvingsformulier
dat je opgestuurd wordt
e-mail: pivo.dgh@vlaamsbrabant.be

CONTACT
BEOORDELINGSWIJZE

Op het einde van de basiscursus legt de cursist een schriftelijk, een mondeling en een praktijkexamen af.
De kandidaat moet minstens 80% aanwezigheid hebben om te kunnen deelnemen aan het examen.
De kandidaat moet minstens 50% behalen op elk onderdeel (schriftelijk, mondeling, praktijk) en 60% in totaliteit om de stage te
kunnen aanvatten.
Na de cursus is er een stage van 40 uren in de spoedgevallendienst van UZ Brussel of UZ Leuven.
Ook hier moet een positieve evaluatie zijn om geslaagd te zijn.

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-456 89 20 of pivo.dgh@vlaamsbrabant.be

Jef Even, tel. 02-456 89 40
pivo.dgh@vlaamsbrabant.be
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Basiscursus DGH - Zwangerschap en spoedbevalling
DOELSTELLING

PLAATS EN DATA

Het merendeel van de bevallingen verloopt spontaan en probleemloos. De ambulancier leert in dit onderdeel wat te doen in geval
de bevalling nabij is, al begonnen of al achter de rug is.
Deze opleiding is een onderdeel van de basiscursus hulpverlener-ambulancier (132 uur).

PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse

AANTAL UREN
DOELGROEP EN VEREISTE VOORKENNIS

3 uren

Kandidaat hulpverlener-ambulancier op voordracht van een "100/112" korps.
Kandidaat hulpverlener-ambulancier, zo niet aangesloten bij een "100/112" korps, op voordracht van de federale
gezondheidsinspecteur.

PRIJS

METHODE EN LEERMIDDELEN

onderdeel van de opleiding
hulpverlener-ambulancier

Theorie en praktijk.
INHOUD

•
•
•
•

Algemene begrippen.
De spoedbevalling: hoe beoordeel je ze en wat doe je bij een spoedbevalling?
Enkele problemen tijdens de bevalling.
Problemen tijdens de zwangerschap.

INSCHRIJVEN

via specifiek inschrijvingsformulier
dat je opgestuurd wordt
e-mail: pivo.dgh@vlaamsbrabant.be

BEOORDELINGSWIJZE

CONTACT

Op het einde van de basiscursus legt de cursist een schriftelijk, een mondeling en een praktijkexamen af.
De kandidaat moet minstens 80% aanwezigheid hebben om te kunnen deelnemen aan het examen.
De kandidaat moet minstens 50% behalen op elk onderdeel (schriftelijk, mondeling, praktijk) en 60% in totaliteit om de stage te
kunnen aanvatten.
Na de cursus is er een stage van 40 uren in de spoedgevallendienst van UZ Brussel of UZ Leuven.
Ook hier moet een positieve evaluatie zijn om geslaagd te zijn.

Jef Even, tel. 02-456 89 40
pivo.dgh@vlaamsbrabant.be

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-456 89 20 of pivo.dgh@vlaamsbrabant.be
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Basiscursus DGH - Hulpverlening aan kinderen
DOELSTELLING

PLAATS EN DATA

Ambulanciers moeten leren dat kinderen geen ‘kleine volwassenen’ zijn. Een kind verschilt zowel psychisch als fysiek van een
volwassene. Je leert ook bij kinderen de ernst van de situatie in te schatten.
Deze opleiding is een onderdeel van de basiscursus hulpverlener-ambulancier (132 uur).

PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse

AANTAL UREN
DOELGROEP EN VEREISTE VOORKENNIS

6 uren

Kandidaat hulpverlener-ambulancier op voordracht van een "100/112" korps.
Kandidaat hulpverlener-ambulancier, zo niet aangesloten bij een "100/112" korps, op voordracht van de federale
gezondheidsinspecteur.

PRIJS

METHODE EN LEERMIDDELEN

onderdeel van de opleiding
hulpverlener-ambulancier

Theorie en praktijk.
INHOUD

•
•
•
•

Inleiding.
De eerste minuten bij een kind in nood.
Bijzondere gevallen, zoals een kind met ademhalingsmoeilijkheden, met gedaald bewustzijn, met stuipen, een kind met een
trauma, een (bijna) verdronken kind, een mishandeld kind.
Vergiftiging bij kinderen, wiegendood.

INSCHRIJVEN

via specifiek inschrijvingsformulier
dat je opgestuurd wordt
e-mail: pivo.dgh@vlaamsbrabant.be

CONTACT
BEOORDELINGSWIJZE

Op het einde van de basiscursus legt de cursist een schriftelijk, een mondeling en een praktijkexamen af.
De kandidaat moet minstens 80% aanwezigheid hebben om te kunnen deelnemen aan het examen.
De kandidaat moet minstens 50% behalen op elk onderdeel (schriftelijk, mondeling, praktijk) en 60% in totaliteit om de stage te
kunnen aanvatten.
Na de cursus is er een stage van 40 uren in de spoedgevallendienst van UZ Brussel of UZ Leuven.
Ook hier moet een positieve evaluatie zijn om geslaagd te zijn.

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-456 89 20 of pivo.dgh@vlaamsbrabant.be

Jef Even, tel. 02-456 89 40
pivo.dgh@vlaamsbrabant.be
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Basiscursus DGH - Urgenties door omgevingsfactoren
DOELSTELLING

PLAATS EN DATA

Je leert de ernst van urgenties door omgevingsfactoren exact in te schatten. Dit onderdeel besteedt ook aandacht aan het
doelgericht handelen daarbij.
Deze opleiding is een onderdeel van de basiscursus hulpverlener-ambulancier (132 uur).

PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse

AANTAL UREN
DOELGROEP EN VEREISTE VOORKENNIS

6 uren

Kandidaat hulpverlener-ambulancier op voordracht van een "100/112" korps.
Kandidaat hulpverlener-ambulancier, zo niet aangesloten bij een "100/112" korps, op voordracht van de federale
gezondheidsinspecteur.

PRIJS

METHODE EN LEERMIDDELEN

onderdeel van de opleiding
hulpverlener-ambulancier

Theorie en praktijk.
INHOUD

•
•
•
•

Brandwonden.
Verdrinking.
Koude of warmte.
Radioactieve straling.

INSCHRIJVEN

via specifiek inschrijvingsformulier
dat je opgestuurd wordt
e-mail: pivo.dgh@vlaamsbrabant.be

BEOORDELINGSWIJZE

CONTACT

Op het einde van de basiscursus legt de cursist een schriftelijk, een mondeling en een praktijkexamen af.
De kandidaat moet minstens 80% aanwezigheid hebben om te kunnen deelnemen aan het examen.
De kandidaat moet minstens 50% behalen op elk onderdeel (schriftelijk, mondeling, praktijk) en 60% in totaliteit om de stage te
kunnen aanvatten.
Na de cursus is er een stage van 40 uren in de spoedgevallendienst van UZ Brussel of UZ Leuven.
Ook hier moet een positieve evaluatie zijn om geslaagd te zijn.

Jef Even, tel. 02-456 89 40
pivo.dgh@vlaamsbrabant.be

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-456 89 20 of pivo.dgh@vlaamsbrabant.be
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Basiscursus DGH - Psychiatrische urgenties
DOELSTELLING

PLAATS EN DATA

Je leert omgaan met mensen met psychische problemen. Je kan correct reageren in deze omstandigheden. De aard van de
psychische problemen onderscheiden is niet de rol van de ambulancier; hij moet wel weten hoe reageren in deze omstandigheden.
Deze opleiding is een onderdeel van de basiscursus hulpverlener-ambulancier (132 uur).

PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse

AANTAL UREN
DOELGROEP EN VEREISTE VOORKENNIS

3 uren

Kandidaat hulpverlener-ambulancier op voordracht van een "100/112" korps.
Kandidaat hulpverlener-ambulancier, zo niet aangesloten bij een "100/112" korps, op voordracht van de federale
gezondheidsinspecteur.

PRIJS

METHODE EN LEERMIDDELEN

onderdeel van de opleiding
hulpverlener-ambulancier

Theorie en praktijk.
INHOUD

•
•
•
•

Inleiding.
Zelfdoding en poging tot zelfdoding.
Plotse opwinding.
Bijzondere gevallen.

INSCHRIJVEN

via specifiek inschrijvingsformulier
dat je opgestuurd wordt
e-mail: pivo.dgh@vlaamsbrabant.be

BEOORDELINGSWIJZE

CONTACT

Op het einde van de basiscursus legt de cursist een schriftelijk, een mondeling en een praktijkexamen af.
De kandidaat moet minstens 80% aanwezigheid hebben om te kunnen deelnemen aan het examen.
De kandidaat moet minstens 50% behalen op elk onderdeel (schriftelijk, mondeling, praktijk) en 60% in totaliteit om de stage te
kunnen aanvatten.
Na de cursus is er een stage van 40 uren in de spoedgevallendienst van UZ Brussel of UZ Leuven.
Ook hier moet een positieve evaluatie zijn om geslaagd te zijn.

Jef Even, tel. 02-456 89 40
pivo.dgh@vlaamsbrabant.be

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-456 89 20 of pivo.dgh@vlaamsbrabant.be
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Basiscursus DGH - Het verplaatsen van de patiënt
DOELSTELLING

PLAATS EN DATA

Eén van de belangrijkste taken van een ambulancier is het verplaatsen van de patiënt. Het is een nauwgezette opdracht en fouten
kunnen ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid van de patiënt. De ambulancier leert de verschillende technieken toe te
passen.
Deze opleiding is een onderdeel van de basiscursus hulpverlener-ambulancier (132 uur).

PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse

AANTAL UREN

12 uren
DOELGROEP EN VEREISTE VOORKENNIS

Kandidaat hulpverlener-ambulancier op voordracht van een "100/112" korps.
Kandidaat hulpverlener-ambulancier, zo niet aangesloten bij een "100/112" korps, op voordracht van de federale
gezondheidsinspecteur.

PRIJS

onderdeel van de opleiding
hulpverlener-ambulancier

METHODE EN LEERMIDDELEN

Theorie en praktijk.
INSCHRIJVEN
INHOUD

•
•
•
•
•

Technieken van heffen en tillen.
De halskraag aanbrengen.
De valhelm verwijderen.
De KED aanbrengen.
Ziekenvervoer met draagberrie.

BEOORDELINGSWIJZE

via specifiek inschrijvingsformulier
dat je opgestuurd wordt
e-mail: pivo.dgh@vlaamsbrabant.be

CONTACT

Jef Even, tel. 02-456 89 40
pivo.dgh@vlaamsbrabant.be

Op het einde van de basiscursus legt de cursist een schriftelijk, een mondeling en een praktijkexamen af.
De kandidaat moet minstens 80% aanwezigheid hebben om te kunnen deelnemen aan het examen.
De kandidaat moet minstens 50% behalen op elk onderdeel (schriftelijk, mondeling, praktijk) en 60% in totaliteit om de stage te
kunnen aanvatten.
Na de cursus is er een stage van 40 uren in de spoedgevallendienst van UZ Brussel of UZ Leuven.
Ook hier moet een positieve evaluatie zijn om geslaagd te zijn.

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-456 89 20 of pivo.dgh@vlaamsbrabant.be
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Basiscursus DGH - Rampengeneeskunde
DOELSTELLING

PLAATS EN DATA

De hulpverlener-ambulancier kent de wetgeving betreffende de nood- en interventieplannen en het algemeen werkingskader van
de nood- en interventieplannen.
Hij leert zijn taak uit te voeren als medewerker van discipline 2.
Deze opleiding is een onderdeel van de basiscursus hulpverlener-ambulancier (132 uur).

PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse

AANTAL UREN

3 uren
DOELGROEP EN VEREISTE VOORKENNIS

Kandidaat hulpverlener-ambulancier op voordracht van een "100/112" korps.
Kandidaat hulpverlener-ambulancier, zo niet aangesloten bij een "100/112" korps, op voordracht van de federale
gezondheidsinspecteur.

PRIJS

onderdeel van de opleiding
hulpverlener-ambulancier

METHODE EN LEERMIDDELEN

Theorie en praktijk.
INSCHRIJVEN
INHOUD

•
•
•
•

Wetgeving.
Groepsurgentie.
Talrijke slachtoffers.
De discipline 2: geneeskundige en gezondheidshulp.

via specifiek inschrijvingsformulier
dat je opgestuurd wordt
e-mail: pivo.dgh@vlaamsbrabant.be

CONTACT
BEOORDELINGSWIJZE

Op het einde van de basiscursus legt de cursist een schriftelijk, een mondeling en een praktijkexamen af.
De kandidaat moet minstens 80% aanwezigheid hebben om te kunnen deelnemen aan het examen.
De kandidaat moet minstens 50% behalen op elk onderdeel (schriftelijk, mondeling, praktijk) en 60% in totaliteit om de stage te
kunnen aanvatten.
Na de cursus is er een stage van 40 uren in de spoedgevallendienst van UZ Brussel of UZ Leuven.
Ook hier moet een positieve evaluatie zijn om geslaagd te zijn.

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-456 89 20 of pivo.dgh@vlaamsbrabant.be

Jef Even, tel. 02-456 89 40
pivo.dgh@vlaamsbrabant.be
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Basiscursus DGH - Organisatie van de dringende geneeskundige
hulpverlening
DOELSTELLING

PLAATS EN DATA

Dit onderdeel leert de belangrijke wetten in de dringende geneeskundige hulpverlening: de verplichting om hulp te bieden en de
wet op de dringende geneeskundige hulpverlening.
Je kent jouw plaats in de hulpverleningsketen.
Deze opleiding is een onderdeel van de basiscursus hulpverlener-ambulancier (132 uur).

PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse

AANTAL UREN

3 uren
DOELGROEP EN VEREISTE VOORKENNIS

Kandidaat hulpverlener-ambulancier op voordracht van een "100/112" korps.
Kandidaat hulpverlener-ambulancier, zo niet aangesloten bij een "100/112" korps, op voordracht van de federale
gezondheidsinspecteur.

PRIJS

onderdeel van de opleiding
hulpverlener-ambulancier

METHODE EN LEERMIDDELEN

Theorie.
INSCHRIJVEN
INHOUD

•
•
•
•

Wetgeving, met o.m. het hulpcentrum 100, het vervoer naar het ziekenhuis.
De verhouding ambulancier-MUG.
De verhouding ambulancier-huisarts, het beroepsgeheim.
Het fonds voor dringende geneeskundige hulpverlening.

via specifiek inschrijvingsformulier
dat je opgestuurd wordt
e-mail: pivo.dgh@vlaamsbrabant.be

CONTACT
BEOORDELINGSWIJZE

Op het einde van de basiscursus legt de cursist een schriftelijk, een mondeling en een praktijkexamen af.
De kandidaat moet minstens 80% aanwezigheid hebben om te kunnen deelnemen aan het examen.
De kandidaat moet minstens 50% behalen op elk onderdeel (schriftelijk, mondeling, praktijk) en 60% in totaliteit om de stage te
kunnen aanvatten.
Na de cursus is er een stage van 40 uren in de spoedgevallendienst van UZ Brussel of UZ Leuven.
Ook hier moet een positieve evaluatie zijn om geslaagd te zijn.

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-456 89 20 of pivo.dgh@vlaamsbrabant.be

Jef Even, tel. 02-456 89 40
pivo.dgh@vlaamsbrabant.be
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Basiscursus DGH - Technieken
DOELSTELLING

PLAATS EN DATA

Dit onderdeel leert je technieken zoals radiocommunicatie en kaartlezen.
Het geeft ook toelichting over de veiligheid op de plaats van interventie en in het bijzonder bij het omgaan met gevaarlijke
producten.
Deze opleiding is een onderdeel van de basiscursus hulpverlener-ambulancier (132 uur).

PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse

AANTAL UREN

12 uren
DOELGROEP EN VEREISTE VOORKENNIS

Kandidaat hulpverlener-ambulancier op voordracht van een "100/112" korps.
Kandidaat hulpverlener-ambulancier, zo niet aangesloten bij een "100/112" korps, op voordracht van de federale
gezondheidsinspecteur.

PRIJS

onderdeel van de opleiding
hulpverlener-ambulancier

METHODE EN LEERMIDDELEN

Theorie en praktijk.
INSCHRIJVEN
INHOUD

•
•
•
•

Radioverbindingen.
Kaartlezen.
De veiligheid op de plaats van interventie.
Gevaarlijke producten.

via specifiek inschrijvingsformulier
dat je opgestuurd wordt
e-mail: pivo.dgh@vlaamsbrabant.be

CONTACT
BEOORDELINGSWIJZE

Op het einde van de basiscursus legt de cursist een schriftelijk, een mondeling en een praktijkexamen af.
De kandidaat moet minstens 80% aanwezigheid hebben om te kunnen deelnemen aan het examen.
De kandidaat moet minstens 50% behalen op elk onderdeel (schriftelijk, mondeling, praktijk) en 60% in totaliteit om de stage te
kunnen aanvatten.
Na de cursus is er een stage van 40 uren in de spoedgevallendienst van UZ Brussel of UZ Leuven.
Ook hier moet een positieve evaluatie zijn om geslaagd te zijn.

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-456 89 20 of pivo.dgh@vlaamsbrabant.be

Jef Even, tel. 02-456 89 40
pivo.dgh@vlaamsbrabant.be
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Basiscursus DGH - Omgaan met agressie
DOELSTELLING

PLAATS EN DATA

De cursisten kennen (kennis) het begrip en de uitingsvormen van agressie, de oorzaken, kenmerken, het verloop en de benadering
van een crisissituatie. Zij kennen de handvaten in het omgaan met agressie en het verschil tussen agitatie en agressie. Zij kennen het
belang van communicatie in situaties van agressie en weten wat het begrip assertieve communicatie inhoudt.
De cursisten kunnen (vaardigheden) het geheel van hun kennis, vaardigheden en houding integreren in de praktijksituaties en
adequaat reageren op verschillende vormen van agressie. Zij kunnen zich in de belevingswereld van anderen verplaatsen en
luisteren en adequaat reageren op datgene wat de andere zegt of bedoelt of met lichaamstaal uitdrukt. Zij kunnen de gevoelens
achter de boodschap herkennen en ik-boodschappen formuleren. Zij kunnen het eigen communicatief gedrag bespreekbaar stellen
en reageren in geval van levensbedreigende agressie.
Deze opleiding is een onderdeel van de basiscursus hulpverlener-ambulancier (132 uur).

PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse

AANTAL UREN

6 uren

PRIJS

onderdeel van de opleiding
hulpverlener-ambulancier

DOELGROEP EN VEREISTE VOORKENNIS

Kandidaat hulpverlener-ambulancier op voordracht van een "100/112" korps.
Kandidaat hulpverlener-ambulancier, zo niet aangesloten bij een "100/112" korps, op voordracht van de federale
gezondheidsinspecteur.
METHODE EN LEERMIDDELEN

INSCHRIJVEN

via specifiek inschrijvingsformulier
dat je opgestuurd wordt
e-mail: pivo.dgh@vlaamsbrabant.be

Theorie en praktijk.
INHOUD

•
•

Theorie over omgaan met agressie.
Praktijkoefeningen in kleine groepen met acteurs.

CONTACT

Jef Even, tel. 02-456 89 40
pivo.dgh@vlaamsbrabant.be

BEOORDELINGSWIJZE

Op het einde van de basiscursus legt de cursist een schriftelijk, een mondeling en een praktijkexamen af.
De kandidaat moet minstens 80% aanwezigheid hebben om te kunnen deelnemen aan het examen.
De kandidaat moet minstens 50% behalen op elk onderdeel (schriftelijk, mondeling, praktijk) en 60% in totaliteit om de stage te
kunnen aanvatten.
Na de cursus is er een stage van 40 uren in de spoedgevallendienst van UZ Brussel of UZ Leuven.
Ook hier moet een positieve evaluatie zijn om geslaagd te zijn.

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-456 89 20 of pivo.dgh@vlaamsbrabant.be
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Basiscursus DGH - Aanvullingen
DOELSTELLING

PLAATS EN DATA

Dit onderdeel is een aanvulling van de vorige hoofdstukken waarin een aantal bijkomende taken aan bod komen (het
registratieformulier, het verkeersreglement, een pulse-oxymeter, hulp aan een gekneld slachtoffer).
Deze opleiding is een onderdeel van de basiscursus hulpverlener-ambulancier (132 uur).

PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse

AANTAL UREN
DOELGROEP EN VEREISTE VOORKENNIS

6 uren

Kandidaat hulpverlener-ambulancier op voordracht van een "100/112" korps.
Kandidaat hulpverlener-ambulancier, zo niet aangesloten bij een "100/112" korps, op voordracht van de federale
gezondheidsinspecteur.

PRIJS

METHODE EN LEERMIDDELEN

onderdeel van de opleiding
hulpverlener-ambulancier

Theorie en praktijk.
INHOUD

•
•
•
•

Registratieformulier van het ambulancevervoer.
Het verkeersreglement.
Pulsoxymetrie.
Hulp aan het geknelde slachtoffer.

INSCHRIJVEN

via specifiek inschrijvingsformulier
dat je opgestuurd wordt
e-mail: pivo.dgh@vlaamsbrabant.be

BEOORDELINGSWIJZE

CONTACT

Op het einde van de basiscursus legt de cursist een schriftelijk, een mondeling en een praktijkexamen af.
De kandidaat moet minstens 80% aanwezigheid hebben om te kunnen deelnemen aan het examen.
De kandidaat moet minstens 50% behalen op elk onderdeel (schriftelijk, mondeling, praktijk) en 60% in totaliteit om de stage te
kunnen aanvatten.
Na de cursus is er een stage van 40 uren in de spoedgevallendienst van UZ Brussel of UZ Leuven.
Ook hier moet een positieve evaluatie zijn om geslaagd te zijn.

Jef Even, tel. 02-456 89 40
pivo.dgh@vlaamsbrabant.be

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-456 89 20 of pivo.dgh@vlaamsbrabant.be
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Permanente vorming voor hulpverlener-ambulancier
Elke hulpverlener-ambulancier moet jaarlijks minimum 24u bijscholing volgen: 18u verplichte permanente vorming (VPV) en 6u
facultatieve permanente vorming (FPV).

PLAATS EN DATA

PIVO, Poverstraat 75, 1730 Asse
en in de diensten 112

De onderwerpen voor 2021 zijn:
•
•
•
•
•
•
•

VPV 1 Reanimatie.
VPV 2 Procedures en staande orders.
VPV 3 Zandbakoefening MIP.
VPV 4 Pediatrische urgenties.
VPV 5 + VPV6 CBRNe Awareness.
FPV 1 De MUG uitgekleed.
FPV 2 De noodcentrale.

AANTAL UREN

3 uren

CONTACT

Agnes Huysmans, tel. 02-454 82 73
pivo.dgh@vlaamsbrabant.be

Daarnaast organiseren de 112-diensten bijkomende lessen die in aanmerking komen voor de facultatieve permanente vorming
(FPV).
Het PIVO organiseert ook opleidingen die in aanmerking komen als FPV.
•
•

ILS.
PHTLS.

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-456 89 20 of pivo.dgh@vlaamsbrabant.be
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Evaluatieproef voor hulpverlener-ambulancier
Elke hulpverlener-ambulancier moet 5 jaarlijks een evaluatieproef afleggen met het oog op de verlenging van het getuigschrift.
Een hulpverlener-ambulancier mag deelnemen aan de evaluatieproef vanaf het moment dat hij minstens 96 uren permanente
vorming heeft gevolgd.
De personen die een evaluatie moeten afleggen zullen steeds via de dienst op de hoogte gebracht worden.

PLAATS EN DATA

PIVO, Poverstraat 75, 1730 Asse
2 februari 2021
2 maart 2021
4 mei 2021
1 juni 2021

Bij de evaluatieproef mag steeds een korpsinstructeur aanwezig zijn.
De evaluatie bestaat uit 3 proeven:
• Casestudy.
• CPR volwassene.
• CPR baby.
De kandidaat dient voor elk onderdeel te slagen om geslaagd te zijn in totaal.
Indien een hulpverlener-ambulancier een negatieve evaluatie krijgt, mag hij vanaf dat moment niet meer rijden.

AANTAL UREN

FPV 3 uren

CONTACT

Agnes Huysmans, tel. 02-454 82 73
pivo.dgh@vlaamsbrabant.be

Bij het vervallen van de badge dient men steeds 120 uren permanente vorming te kunnen bewijzen om een verlenging aan te vragen
bij FOD Volksgezondheid.

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-456 89 20 of pivo.dgh@vlaamsbrabant.be
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ILS - Immediate Life Support (ERC opleiding)
DOELSTELLING

Je leert kritiek zieke volwassenen herkennen en behandelen in afwachting van gespecialiseerde hulp. Je leert werken in het
reanimatieteam. De cursus wordt gegeven volgens de laatste richtlijnen van de Europese Reanimatieraad door goed opgeleide en
ervaren instructeurs. De cursus loopt over één dag en bestaat voor het grootste deel uit praktische workshops en scenariotraining.

PLAATS EN DATA

PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse
nader te bepalen

DOELGROEP EN VEREISTE VOORKENNIS

Medisch personeel dat in contact komt met kritiek zieke volwassenen, maar (nog) niet geacht wordt een reanimatie te kunnen
leiden: ambulanciers (met basisopleiding bv. DGH, Rode Kruis, Vlaamse Kruis), verpleegkundigen spoedgevallen, intensieve zorgen,
hartbewaking, medium care, ontwaakzaal, standaard verpleegdiensten, huisartsen en ziekenhuisartsen, studenten verpleegkunde
(vanaf 3de jaar), studenten geneeskunde.
Voor deze cursus worden voor alle beroepsgroepen officiële bijscholingsattesten afgeleverd:
• Ambulanciers: 6 uur permanente vorming Badge 100.
• Verpleegkundigen: 6 uur bijscholing (ook geldig voor BBT Spoed & IZ).
• Artsen: accreditatie aangevraagd.

AANTAL UREN

8 uren (1 dag)

PRIJS

250 euro per persoon

METHODE EN LEERMIDDELEN

INSCHRIJVEN

Enkele weken voor de cursus ontvang je het handboek dat je grondig moet doornemen. Tijdens de cursus zelf wordt de theorie uit
het handboek verder toegelicht en praktisch toegepast tijdens workshops en scenariotraining.

online: www.pivo.be
e-mail: pivo.dgh@vlaamsbrabant.be

INHOUD

•
•
•
•
•
•
•
•

Oorzaken en preventie van hartstilstand.
Systematische beoordeling en behandeling van de kritiek zieke patiënt.
Early Warning System (EWS).
Luchtwegmanagement.
Onmiddellijke behandeling van hartstilstand.
Ritmeherkenning.
Manuele en semi-automatische defibrillatie.
Scenariotraining.

CONTACT

Agnes Huysmans, tel. 02-454 82 73

BEOORDELINGSWIJZE

Om te slagen voor deze opleiding moet je de ganse lesdag aanwezig zijn. Bovendien moet je slagen voor de permanente evaluatie
tijdens de workshops en scenariotraining. Indien je slaagt voor alle items ontvang je het certificaat van ILS provider van de Europese
Reanimatieraad. Er is geen formele test voorzien.

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-456 89 20 of pivo.dgh@vlaamsbrabant.be
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B-con
DOELSTELLING

PLAATS EN DATA

De cursist leert bloedingen aan armen en benen stelpen met een knelband of tourniquet.
De cursist leert grote bloedingen in de lies, in de regio van de schouder, de oksel en de hals stelpen door met een drukverband de
wonde te tamponneren.
Hij/zij leert de luchtweg van een slachtoffer te openen en vrij te houden, zodat deze goed kan ademen.
Hij/zij leert een techniek om slachtoffers goed warm te houden. Afkoeling is naast bloedverlies namelijk een belangrijke reden van
overlijden.

PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse
in onderling overleg af te spreken

AANTAL UREN

3 uren

DOELGROEP EN VEREISTE VOORKENNIS

Medisch personeel dat in contact komt met deze pathologie: hulpverlener-ambulanciers (met basisopleiding DGH, Rode Kruis,
Vlaamse Kruis), verpleegkundigen spoedgevallen, huisartsen en ziekenhuisartsen, studenten verpleegkunde (vanaf 3de jaar),
studenten geneeskunde.
Voor deze cursus worden voor alle beroepsgroepen officiële bijscholingsattesten afgeleverd:
• Hulpverlener-ambulanciers: 3 uur permanente vorming Badge 100.
• Verpleegkundigen: 3 uur bijscholing (ook geldig voor BBT Spoed & IZ).
• Artsen: accreditatie aangevraagd.
Er bestaan aangepaste programma’s van de cursus voor burgers, politie -en veiligheidsdiensten.

PRIJS

55 euro p/p (losse inschrijving)
400 euro (groepsinschrijving 8 p, per
bijkomende persoon 50 euro)

INSCHRIJVEN

online: www.pivo.be
e-mail: pivo.dgh@vlaamsbrabant.be

METHODE EN LEERMIDDELEN

Theorie met praktijkoefeningen en toepassingen.

CONTACT

Agnes Huysmans, tel. 02-454 82 73
INHOUD

•
•
•
•

Het stelpen van bloedingen aan armen en benen met een knelband of tourniquet.
Het stelpen van grote bloedingen in de lies, aan de schouder, aan de oksel en in de hals door tamponnade op een oefentoestel.
Het openen en vrijhouden van de luchtweg van een slachtoffer.
Aanleren van een techniek om slachtoffers goed warm te houden.

BEOORDELINGSWIJZE

De docent evalueert de actieve betrokkenheid en de inbreng van de deelnemer.

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-456 89 20 of pivo.dgh@vlaamsbrabant.be
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PHTLS - Prehospital Trauma Life Support
DOELSTELLING

PLAATS EN DATA

Een brede basiskennis verwerven om in staat te zijn weloverwogen beslissingen te nemen bij de benadering van traumapatiënten.
De PHTLS is gebaseerd op het beginsel “treat first what kills first” (wat de patiënt als eerste doodt, als eerste behandelen). Het doel
is om de bekwaamheid te vergroten in enerzijds het evalueren van de patiënt en anderzijds het bepalen van de prioriteiten in de
verzorging.

PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse
nader te bepalen

AANTAL UREN
DOELGROEP EN VEREISTE VOORKENNIS

De verschillende prehospitale hulpverleners (artsten, verpleegkundigen, ambulancepersoneel, brandweer, …).
De cursisten nemen op voorhand het handboek PHTLS editie 8 door en leggen een pré-test af.
Via het beantwoorden van deze pré-test maak je kennis met de hoofdstukken die tijdens de cursus aan bod zullen komen. Indien je
de vragen beantwoordt alvorens het handboek te lezen, is deze test een interessante evaluatie van je huidige kennis.

16 uren (2 dagen)

PRIJS

500 euro (met broodjeslunch,
zonder handboek)

METHODE EN LEERMIDDELEN

De cursus baseert zich op de basiskennis en know-how van de deelnemers en legt de nadruk op het probleemoplossend denken.
Theoretische uiteenzettingen en workshops.

INSCHRIJVEN

INHOUD

online: www.phtls.be
e-mail: pivo.dgh@vlaamsbrabant.be

•

•

Theorie:
o Primary survey, trauma ABC.
o Airway management, ventilatie en oxygenatie.
o Shockmanagement, neuro- en werveltrauma.
o Secundary survey.
o Trauma kinderen, bejaarden, brandwonden.
Workshops en scenariotraining.

CONTACT

Agnes Huysmans, tel. 02-454 82 73

BEOORDELINGSWIJZE

Na de afloop van de cursus vindt een certificerende evaluatie plaats, bestaande uit een theoretische test (meerkeuze vragen) en een
praktijktest (uitwerking van een scenario). Een geslaagde evaluatie geeft recht op het door de US/National Association Emergency
Medical Technicians (NAEMT) uitgegeven brevet.

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-456 89 20 of pivo.dgh@vlaamsbrabant.be
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Deze opleiding van 4u telt eveneens als bijscholing hulpverlener.

Advanced Prehospital Care
DOELSTELLING

Reeds lange tijd heerst het besef dat het inzetten van gecombineerde ambulanceteams met een hulpverlener-ambulancier en een
verpleegkundige aanleiding geeft tot betere prehospitaalzorg. Naast de officiële PIT-teams bestaat ook bij particuliere ambulancediensten
en bij de brandweerzones de trend om verpleegkundigen met staande orders in te zetten om de kwaliteit van de hulpverlening in het
inzetgebied te verbeteren. Advanced Prehospital Care is een specifieke opleiding die het personeel van deze ambulanceteams voorbereidt
op hun specifieke takenpakket.
DOELGROEP EN VEREISTE VOORKENNIS

De cursus staat in principe open voor alle zorgprofessionals die zich verder willen bekwamen in de prehospitaal zorg. De opleiding is echter
voornamelijk gericht op ambulanceteams met een combinatie van een hulpverlener-ambulancier en een verpleegkundige die werken met
staande orders. Verpleegkundigen werkzaam bij een MUG-dienst zijn welkom, maar moeten zich realiseren dat ze opgeleid worden om
zelfstandig klinisch te redeneren en een behandeling in te stellen volgens staand order of procedures eigen aan de dienst.
Artsen zijn eveneens welkom om de opleiding te volgen en kan erg nuttig zijn voor beginnende MUG-artsen. Er worden echter geen
chirurgische technieken aangeleerd, RSI, sedatie en verslapping komen niet aan bod, noch het gebruik van vasoactieve medicijnen.
METHODE EN LEERMIDDELEN

Zelfstudie: de cursisten krijgen vooraf het advies om bepaald studiemateriaal of handboeken door te nemen. Theorie: korte theoriesessies
met een interactief element zoals een quiz of casusbespreking. Vaardigheden: verschillende technische handelingen worden hier
aangeleerd. Scenariotraining: realistische scenario’s om aangeleerde theorie en vaardigheden in praktijk om te zetten.
INHOUD

De opleiding bestaat uit vier modules van telkens drie lesdagen die telkens een ander thema behandelen. De modulaire vorm maakt het
mogelijk om de opleiding te spreiden over langere tijd. Module 1 dient echter altijd eerst te worden afgewerkt omdat hierin de basis wordt
aangeleerd die de cursisten nodig hebben tijdens alle andere modules. Module 1 zal daarom twee keer per jaar worden aangeboden.
Tijdens de opleiding wordt veelvuldig gewerkt met realistische scenariotraining. Om de eigen werksituatie zoveel mogelijk te benaderen,
vragen we de cursisten om in interventiekledij naar de cursus te komen. Het gebruik van eigen staande orders en procedures via boekje of
app is toegestaan. Teams die inschrijven voor de cursus mogen ook gebruik maken van de eigen interventiekoffer en materialen.

PLAATS EN DATA

PIVO Poverstraat 75, 1731 Asse
module 1: nog te bepalen in 2021
module 2: nog te bepalen in 2021
module 3: nog te bepalen in 2021
module 4: nog te bepalen in 2021
module 5: nog te bepalen in 2021

AANTAL UREN

24 uur per module 1, 2, 3, 4
16 uur module 5: assessment

PRIJS

module 1, 2, 3, 4: 600 euro per
module, 4 modules tegelijk
inschrijven: 2200 euro
module 5: 400 euro

INSCHRIJVEN

online: www.pivo.be
e-mail: pivo.dgh@vlaamsbrabant.be
fax 02-456 89 21

BEOORDELINGSWIJZE

Module 5 is een assessment of beoordelingsmodule. Hierin wordt de aangeleerde stof getoetst d.m.v. een theoretische toets en vier
praktische testscenario’s. De deelnemers krijgen hierdoor inzicht in hun functioneren en er wordt tevens een advies geformuleerd naar de
werkvloer.
De assessment module wordt facultatief aangeboden en is geen verplichting.

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-456 89 20 of pivo.dgh@vlaamsbrabant.be

CONTACT

Agnes Huysmans, tel. 02-454 82 73
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Opleiding niet dringend liggend ziekenvervoer
DOELSTELLING

PLAATS EN DATA

Je krijgt een opleiding ambulancier met specifieke aandachtspunten voor het NDLZV. Omgaan met patiënten, specifieke problemen,
brancardage, verplaatsen van de patiënt, … Je leert de levensbedreigende toestand van personen te herkennen. Je leert de principes
van eerste hulp toe te passen in afwachting van de interventie van de 112 diensten.
Een onafhankelijke commissie heeft een protocolakkoord opgesteld met kwaliteitsnormen voor het Vlaamse niet-dringend liggend
ziekenvervoer.
Dit protocol is een opsomming van kwaliteitseisen voor ambulancediensten die instaan voor niet-dringend liggend vervoer, zoals
een opleiding voor ziekenvervoerders, voorschriften qua hygiëne en uitrusting van het voertuig.

PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse
te bepalen

AANTAL UREN

120u en 40u stage

DOELGROEP EN VEREISTE VOORKENNIS

Alle medewerkers zonder onderscheid. De opleiding veronderstelt geen voorkennis bij de kandidaten. Een zekere motivatie is wel
wenselijk.

PRIJS

te bepalen

METHODE EN LEERMIDDELEN

Er is ruime aandacht aan praktijkgerichte situaties en veelvuldig gebruik van didactische hulpmiddelen en eventueel simulanten.

INSCHRIJVEN

INHOUD

online: www.pivo.be
e-mail: pivo.dgh@vlaamsbrabant.be

•
•
•
•
•
•
•
•
•

De rol van de ziekenvervoerder en begeleider.
Anatomie.
De benadering van een situatie: veiligheid, preventie, infectierisico's, psychologische hulpverlening.
Reanimatie en AED (automatische externe defibrillator): reanimatie, AED, verstikking, veiligheidshouding, O2.
Bloedingen en breuken: levensbedreigende bloedingen, shock, letsels aan het voortbewegingsstelsel.
Wondverzorging: algemeen, speciale verwondingen, verbandleer, brandwonden.
Ziektebeelden: flauwte, beroerte, ademhalingsproblemen, hartinfarct, diabetes, ...
Evacuatietechnieken.
Brancardage: hef- en tiltechnieken, gebruik van draagstoel, schepbrancard, brancard, …

CONTACT

Agnes Huysmans, tel. 02-454 82 73

BEOORDELINGSWIJZE

Het examen bestaat uit een theoretisch gedeelte en een praktijkgedeelte.

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-456 89 20 of pivo.dgh@vlaamsbrabant.be
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Inschrijvingsformulier bedrijven, scholen, instellingen, ...
GEGEVENS

GEGEVENS

NS

Bedrijf/ organisatie/ school/ bestuur/ ...

Vormingsverantwoordelijke:

Cursist:

______________________________________________

Naam en voornaam:

Naam en voornaam: _____________________________

Ondernemingsnummer:___________________________

______________________________________________

Straat en nummer - postcode en gemeente:
______________________________________________
______________________________________________

E-mail: ________________________________________

Tel: ________________________Fax: _______________

______________________________________________
Cs

E-mail: ________________________________________

Functie: _______________________________________
is
Geboortedatum: ________________________________
Geboorteplaats: _________________________________

Facturatie adres:

E-mail:
______________________________________________

INSCHRIJVING



Levensreddend handelen bij kinderen (4 uur) op (datum): ______________



Opleiding coördinator noodplanning op (datum) : _________________



Initiatie EHBO (7 uur) op (datum):_______________________________



ILS – opleiding op (datum):_____________________________



Cursus hulpverlener (20 uur) op (datum):__________________________



PHTLS – opleiding op (datum): ___________________________



Bijscholing hulpverlener (4 uur) op (datum):________________________



__________________________________________________

Het bestuur verbindt er zich toe het inschrijvingsgeld te betalen na ontvangst van de factuur. Bij annulering door het bestuur of cursist van minder dan 14 dagen voor het aanvangen van de
opleiding blijft het inschrijvingsgeld verschuldigd.
De ondertekenaar van deze inschrijving verklaart dat de belanghebbende deelnemer in opdracht van zijn werkgever deelneemt aan de bovenstaande opleiding.
De ondertekenaar verklaart eveneens dat hij voor deze opleiding voor de belanghebbende deelnemer een passende (arbeids)ongevallenverzekering heeft genomen.
De ondertekenaar verleent afstand van verhaal en/of doet het nodige bij zijn (arbeids)ongevallenverzekeraar om een afstand van verhaal te bekomen (kwaadwilligheid en opzet uitgezonderd) ten
voordele van het PIVO Provincie Vlaams-Brabant) bij gebeurlijke ongevallen naar aanleiding van en tijdens het deelnemen aan de opleiding.

datum,

handtekening, namens het bestuur/cursist:

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-456 89 20 of pivo.dgh@vlaamsbrabant.be
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