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Voorlichtingsbrief cross-over opleiding Instrukteur-LPEV
Algemeen
Staat u als instructeur-eerstehulp, verpleegkundige of arts voor het uitdragen van kwaliteit in het
eerstehulp onderwijs, structurele eerstehulpverlening, het verhogen van het niveau van eerstehulpverleners en voldoet u minimaal aan het gewenste opleidingsprofiel, dan kunt u de opleiding tot
Instrukteur-LPEV volgen.
Kwaliteit van eerstehulpopleidingen is voor de Stichting LPEV zeer belangrijk. Het niveau en karakter van de
eerstehulpopleidingen van de Stichting LPEV vragen om een specifiek (opleidings)profiel en praktijkervaring
van de toekomstige Instrukteur-LPEV. Naast een ruime opleidingservaring is actuele kennis op het gebied
van eerstehulp gewenst. Een toelatingstest kan deel uit maken van de toelating tot de cross-over opleiding.
De Instrukteur-LPEV verzorgt de opleiding Basis en Gevorderd Eerstehulpverlenert-LPEV comform het
opleidingreglement. Daarnaast kan de Instrukteur-LPEV deel uit maken van een examenteam.
instructeur
Minimaal gewenst opleidingsprofiel
Voor toelating tot de cross-over opleiding Instrukteur-LPEV worden de volgende toelatingseisen gesteld:
- Minimaal MBO denk-en werkniveau, en
- Werkzaam en gecertificeerd als:
a) Instrukteur-eerstehulp van een door de Stichting LPEV aangewezen landelijke of
internationale EHBO organisatie, teweten:
 Oranje Kruis
 Nederlandse Rode Kruis (NRK)
 First Aid International (FAI)
 Medic First Aid (MFA)
 Emergency First Response (EFR)
 Trainer ZHKH defensie (met CABCDE vanaf 2011)
 Vergelijkbare instrukteur-eerstehulp ter beoordeling van de Stichting LPEV, of
b) Verpleegkundige of arts actueel werkzaam in de acute zorgverlening, of
c) Ambulanceverpleegkundige of ambulancechauffeur, en
- Instrukteur ERC BLS en AED,
- Bij voorkeur Instrukteur PBLS,
- Ruime ervaring in het organiseren en verzorgen van BLS/AED en eerstehulpopleidingen
- Bij voorkeur kennis van en met werken met ABCDE-methodiek, AVPU, AMPLE en MIST
protocollen
- Beschikt over doorzettingsvermogen
N.B. Een toelatingstest kan deel uit maken van de toelating tot de cross-over opleiding.

Cross-over opleiding Instrukteur-LPEV
In de cross-over opleiding tot Instrukteur-LPEV wordt behandeld:
- Doelstelling, organisatie en werkwijze Stichting LPEV
- Protocollair eerstehulpverlenen
- Gebruik van casuïstieken in samenwerking met Simulatieslachtoffer-LPEV
- Gebruik instructie-en lesmaterialen Stichting LPEV
- Interactie tussen Eerstehulpverleners-LPEV en professionele hulpverleners
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De cross-over opleiding bestaat uit drie gedeelten:
- Dag 1 : Providers deel
In dit deel wordt u opgeleid tot Basis Eerstehulpverlener-LPEV en dient u te voldoen aan de
eindtermen Basis Eerstehulpverlener-LPEV
- Dag 2 en 3 : Instrukteurs deel
- In dit deel wordt u omgeschoold tot Instrukteur-LPEV en staat de dag in het teken van
didactische vaardigheden, praktische toepassing van de ABCDE-methodiek en interactie tussen
eerstehulpverleners en professionele hulpverleners. Indien u aan het eind van derde dag
voldoet aan de eindtermen van Instrukteur-LPEV wordt u gecertificeerd als Instrukteur-LPEV.
- Huiswerk
Voorafgaande en gedurende de opleiding wordt van de cursisten verwacht dat zij huiswerk
maken.
N.B. Gezien de aard van de cross-over opleiding verwachten wij dat de cursisten lichamelijk in staat zijn om
actief deel te nemen aan de opleiding.

Bijscholing Instrukteur-LPEV
Een Instrukteur-LPEV dient voor het behouden van zijn/haar lesbevoegdheid van de Stichting LPEV jaarlijks
tenminste één bijscholingsdag bij te wonen waarna verlenging zal plaatsvinden bij gebleken competentie.
Voorwaarden en overeenkomst
De Stichting LPEV houdt zich het recht voor om bij onvoldoende deelnemers (minimaal 6 personen) de
cross-over opleiding te verplaatsen naar een andere data. Indien de cross-over opleiding op een nietgesponserde locatie plaats vind, zijn wij genoodzaakt locatiehuur en andere bijkomende kosten door te
berekenen in de cursusprijs.
Van toepassing zijn de Algemene Voorwaarden van de Stichting LPEV welke u kunt downloaden op onze
website. De op het moment van overeenkomst geldende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing voor
beide partijen. De voorwaarden voor restitutie vindt u in de Algemene Voorwaarden.
Na het afronden van de cross-over opleiding dient de Instrukteur-LPEV zich te conformeren aan de
voorwaarden welke de Stichting LPEV stelt aan haar opleidingen door middel van een overeenkomst met
de Stichting LPEV.
De hier in genoemde voorwaarden betreffen voornamelijk:
- Gebruik te maken van de aangewezen (les)materialen behorende bij de desbetreffende LPEV
opleiding
- Het gedachtegoed van de Stichting LPEV en haar doelstelling te eerbiedigen en te promoten
- Een door de Stichting te bepalen aantal bijscholingsdagen te volgen noodzakelijk voor het
verlengen van de instructiebevoegheid
- Eerbiedigen van de auteursrechten van alle uitgaven van de Stichting LPEV
Volledige opleiding tot Instrukteur-LPEV
Bij voldoende belangstelling zal de Stichting LPEV een volledige opleiding tot Instrukteur-LPEV verzorgen
voor eerstehulpverleners zonder een certificaat/diploma instrukteur-eerstehulp.
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