Stichting LPEV

De verbindende schakel in de eerstehulpverlening

REGLEMENT OPLEIDINGSRUIMTEN EN CURSUSMATERIALEN
Het “Reglement Opleidingsruimten en Cursusmaterialen” is van toepassing voor alle opleidingen
Basis en Gevorderd Eerstehulpverlener-LPEV en Instrukteur-LPEV, inclusief de opleiding
Eerstehulp aan Kinderen-LPEV.
Artikel 1 : Begripsomschrijvingen
1) Stichting, de Stichting Landelijk Protocol Eerstehulp Verlening (LPEV).
2) Instructie team, bestaande uit tenminste één Instrukteur-LPEV en twee Simulatieslachtoffers-LPEV.
3) Examen commissie, de door de Stichting Landelijk Protocol Eerstehulp Verlening aangewezen examen
commissie.
4) Opleidings organisatie, de door de Stichting erkende LPEV opleidings organisatie voor het verzorgen van
cursussen Eerstehulpverlener-LPEV.
Artikel 2 : Opleidings en examen ruimten
Voorafgaande de aanvang van de cursus en examen dient de beheerder van de ruimte, de opleidings
organisatie, het instructie team en de examen commissie zich te overtuigen dat de beschikbaar gestelde
ruimte minimaal voldoet aan de onderstaande voorwaarden:
1) Per opleidingsruimte maximaal één groep van 12 cursisten.
2) Voldoende tafels en stoelen voor elke cursist en de leden van het instructie team en examen team.
3) De ruimte is zodanig ingericht dat er voldoende open ruimte is voor het ongehinderd en gelijktijdig
kunnen uitvoeren van alle voorkomende praktische handelingen door meerdere personen, naar oordeel
van het instructie team en examen team.
4) Geschikte omkleed/grimeer ruimte, naar oordeel van de Simulatieslachtoffers-LPEV.
5) Stofvrije, bezemschone en/of gezogen vloe.r
6) Goed werkend klimaatbeheersingssysteem.
7) Werkende beamer en scherm voor instructie doeleinden.
8) Gebruik van en overlast door elektronische (zend)apparatuur zoals mobiele telefoons, portofoons,
oproepsystemen. semafoons en andere stralende (zend)apparatuur dienen gedurende de opleiding te
worden voorkomen en geheel uitgezet te worden bij examens.
9) De examenruimte dient volledig gescheiden te zijn van andere ruimten.
10) In overleg met beheerder van de ruimte, tracht lawaai en ander overlast van buitenaf in de
opleidingsruimten en examen ruimte te voorkomen.
Indien niet wordt voldaan aan de bovenstaande criteria en directe aanpassing door de beheerder van de
ruimte niet mogelijk is, behoud het instructie team en examen commissie zich het recht voor de opleiding
respectivelijk het examen te staken. Bij het staken van een examen dient onverwijld de Stichting op de
hoogte gesteld te worden.
Artikel 3 : Cursusmaterialen
Bij aanvang van de cursus dienen de volgende lesmaterialen aanwezig te zijn:
1) Lesmap LPEV met bijbehorend Protocollenboekje voor elke cursist, laatste druk, of
2) Voorafgaande de aanvang van de cursus dienen aan cursisten welke in het bezit zijn van ouder
lesmateriaal (oudere druk) wijzigings-en aanvullings bladen te worden verstrekt voor het actualiseren van
de lesmap, en
3) De Instrukteur-LPEV maakt gebruik van de Instructie-CD rom, laatste druk.
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Artikel 4 : Materialen en hulpmiddelen
1) Alle materialen, verbandmaterialen, oefenpoppen en andere hulpmiddelen dienen in een goede,
deugdelijke, goed onderhouden en werkende staat te verkeren.
2) Alle materialen, verbandmaterialen, oefenpoppen en andere hulpmiddelen dienen conform de
voorschriften en gebruiksaanwijzingen van de fabrikant en leverancier gebruikt, onderhouden en
gereinigd te worden.
3) Minimale aanwezige materialen, oefenpoppen en hulpmiddelen per groep van maximaal 12 cursisten:
a. Reanimatiepop (volwassene)
1x
b. Reanimatiepop (kind)
1 x (alleen bij opleiding eerstehulp aan kinderen)
c. Reanimatiepop (baby)
1 x (alleen bij opleiding eerstehulp aan kinderen)
d. Reinigingsmiddelen
t.b.v. reanimatie poppen
e. Reserve beademingslongen
voldoende voor alle reanimatie poppen
(zie punt 6)
f. Handschoenen
ruim voldoende in de maten S, M, L en XL
(zie punt 7)
g. Verbandmaterialen (verpakt)
tenminste 2 sessies per specifieke oefening per kandidaat
h. Deken
t.b.v. Simulatieslachtoffer-LPEV bij vloeroefeningen
4) Voor de opleiding Simulatieslachtoffer-LPEV en First Responder-LPEV zijn andere reglementen van kracht.
5) Uit hygiënische overwegingen dienen gezichtsdelen en andere vervuilde delen van de oefenpop na afloop
van elke beademing-en/of reanimatie sessie grondig te worden gedesinfecteerd met een niet-allergeen
ontsmettingsmiddel. Toezicht op het direct reinigen van de gebruikte oefenpop na een oefensessie door
de Instrukteur-LPEV, examen commissie en consulent is dwingend.
6) Na gebruik en tenminste elk dagdeel of eerder indien noodzakelijk, dient een grondige in- en externe
reiniging van gezichtsdelen, borst, en andere vervuilde delen van elke gebruikte oefenpop plaats te vinden
en te worden voorzien van nieuwe “beademingslongen”.
7) Het gebruik van beschermende handschoenen bij alle (oefen)handelingen is verplicht.

Spijkenisse, mei 2013
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