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Huidige onderwerpen
ABCDE methodiek

stilstand van de bloedsomloop
uitwendige wonden

Huidig niveau
Theorie

Leerdoelen
De cursist heeft kennis van de ABCDE
methodiek

1.0

KIT
Kennis

Didactische werkvorm

brandwonden

Theorie

kneuzing en verstuiking

Theorie

ontwrichting en botbreuken

Theorie

oogletsels

Theorie

vergiftiging

Theorie

elektriciteitsongevallen

Theorie

De cursist kent de oorzaak en gevolgen
van:
- Stilstand van de bloedsomloop
- Uitwendige wonden
- Brandwonden
- Kneuzingen en verstuikingen
- Ontwrichting en botbreuken
- Oogletsels
- Vergiftiging
- Electriciteitsongevallen

Tijdsindicatie
leerdoel

Opmerkingen

onderwijsleergesprek

Theorie
Theorie

Docenthandleiding

anders, vul in bij
docenthandleiding

Meerdere werkvormen:
- doceren (definitie CBR)
- instructiefilm kijken bij stilstand van de
bloedsomloop (definitie CBR)
- kennisquiz bij brandwonden (definitie CBR)

Inzicht

onderwijsleergesprek

doceren
(groeps)discussie
vervoer over korte afstand

Praktijk

De cursist kan een slachtoffer over korte
afstand vervoeren

Toepassing
werken met subgroepen

Cursisten worden opgedeeld in groepjes van 3
personen. (waarbij eventueel één groep met 4
cursisten werkt). Persoon 1 fungeert als
slachtoffer terwijl 2 en 3 hem of haar met de
stretcher vervoeren. Vervolgens wordt van rol
gewisseld, dusdanig dat iedereen als “tiller” en
als “slachtoffer” heeft kunnen oefenen.

Het aantal cursisten is verhoogd van
8 naar 16.

(instructie)film

verband- en hulpmiddelen

Praktijk

De cursist kan verband- en hulpmiddelen
juist gebruiken

Toepassing

demonstratie door
docent/cursist

werken met subgroepen

Groepjes van 2 cursisten. Cursist 1 brengt het
verband en andere hulpmiddelen aan bij
cursist 2, vervolgens wordt gewisseld.

Het aantal cursisten is verhoogd van
8 naar 16.

doceren
demonstratie door
docent/cursist
reanimatie en gebruik AED

Praktijk

De cursist kan reanimeren en een AED
gebruiken

Toepassing
simulatie

Cursisten worden opgedeeld in groepjes van 2.
Ieder groepje heeft een oefen AED en dummy
pop tot hun beschikking waarmee ze het
reanimeren kunnen oefenen. Docent houdt
toezicht dat elke cursist ook daadwerkelijk de
gehele oefen AED procedure heeft doorlopen.

Het aantal cursisten is verhoogd van
8 naar 16.

