Waarom de opleiding First
Responder LPEV?
De First Responder LPEV is een
leken eerstehulp verlener met zeer
uitgebreide eerstehulp kennis en
een gedegen praktijk opleiding op
hoog niveau.
De Stichting LPEV heeft om het
opleidings niveau tussen de traditionele
EHBO en de professionele eerstehulp te
overbruggen een reeks van unieke en
hoogwaardige eerstehulp opleidingen in
de niveaus Basis, Gevorderd en First
Responder LPEV ontwikkeld, welke nauw
aansluiten op de werkwijze van de
professionele hulpverlening, de
ambulancezorgverlening, SEH en
huisartsen(posten).
First Responders LPEV hanteren zeer
uitgebreid de aan leken aangepaste
eerstehulp methodieken en protocollen
van de professionele hulpverleners,
zoals de ABCDE, AMPLE, AVPU, MIST en
SBAR.
Specifieke doelgroepen voor de
opleiding First Responder LPEV zijn
overheden, organisaties en bedrijven
welke hogere eisen stellen aan
eerstehulp verleners.

Standaard EHBO opleidingen volstaan
niet in bijzondere en gevaarlijke (werk)
omgevingen, bij grootschalige
incidenten en grote evenementen.
De eerstehulp opleidingen van de
Stichting LPEV vormen hierop een
unieke uitzondering.
De Stichting LPEV heeft de opleiding
First Responders LPEV ontwikkeld om
tegemoet te komen aan de behoefte aan
en noodzaak voor EHBO opleidingen
welke voorzien in een hoger niveau
eerstehulp indien er extra hoger risico’s
is op (zware) ongevallen met (trauma)
letsels en stoornissen, zoals in/bij:

 Extra verhoogde risico’s op letsels
 Grote(re) evenementen
 Risicovolle beroepen
 Gevaarlijke, afgelegen omgevingen

Voortraject First Responder LPEV,
opleidingen Basis en Gevorderd
Eerstehulpverlener LPEV
Met de opleiding Basis en Gevorderd
Eerstehulpverlener LPEV wordt een
goede basis gelegd voor het leren
denken en handelen in de ABCDE
methodiek en eerstehulp protocollen.

Toelatingseisen First Responder
De minimale toelatings eisen zijn:

 Minimaal MBO denk-en werkniveau
 Gevorderd Eerstehulpverlener LPEV,
of hieraan gelijkwaardig uitsluitend
ter beoordeling Stichting LPEV

 Instructeur LPEV
 Aantoonbaar kunnen denken en

handelen conform de ABCDE
methodiek, en AMPLE, AVPU, MIST en
SBAR protocollen is medebepalend
voor deelname aan de verplichte
toelatingstest.

Indien men nog niet aan de toelatingseisen voldoet
met betrekking tot het opleidings niveau en kennis,
is voorafgaande de opleiding First Responder LPEV
(bij)scholing tot het niveau Gevorderd
Eerstehulpverlener LPEV noodzakelijk.

Toelatingstest
De Stichting LPEV is selectief in het
verzorgen van de First Responder LPEV
opleiding. Door het karakter en niveau
van de opleiding First Responder LPEV
dienen alle deelnemers voorafgaand de
opleiding een toelatings test af te
leggen, ongeacht de medische,
instructie, onderwijs en/of eerstehulp
achtergrond.

De toelatingstest bestaat uit drie
onderdelen:

 Praktijk testen (casuïstieken)
 Theorie test
 Motivatie gesprek
Bij (gedeeltelijke) afwijzing van één van de testen is
een bijscholings traject Gevorderd
Eerstehulpverlener LPEV noodzakelijk.

Opleiding First Responder LPEV
In de opleiding First Responder worden
uitgebreid behandeld:

 Anatomie, fysiologie en pathologie
 Medische terminologie
 Uitgebreide eerstehulp handelingen
 Trauma letsels
Het opleidings team First responder
LPEV bestaat uit een opleidingskundige,
Docent-instructeurs LPEV met ruime
ervaring met eerstehulp opleidingen,
ambulancezorg, verpleging en SEH.

Examen First Responder LPEV
De opleiding First Responder LPEV wordt
afgesloten met een examen door een
onafhankelijk examenteam.

Bijscholing First Responder LPEV
Om het niveau van de gecertificeerde
First Responder LPEV hoog te houden en
ten behoeve van hercertificering dient
de First Responder LPEV elk half jaar een
bijscholing te volgen.

De Stichting LPEV
De Stichting LPEV -opgericht in 2007- is
een onafhankelijke non-profit
organisatie zonder winstoogmerk en
certificeert landelijke EHBO-ers bij tal
van EHBO verenigingen, bedrijven en
organisaties, (zorg) instellingen,
kinderopvang en overheden.
Doelstelling is de leken eerstehulp
verleners nauw te laten aansluiten in
werkwijze op de professionele
hulpverleners, de ambulancezorg, SEH
en huisartsen (posten).
De eerstehulp opeidingen van de
Stichting LPEV worden door een
toenemend aantal EHBO verenigingen,
bedrijven, (vrijwilligers) organisaties
ROC’s, EHBO & BHV opleidings
instituten en overheden erkend.
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