Stichting LPEV

De verbindende schakel in de eerstehulpverlening

UITLEG PROCEDURE EXAMEN KANDIDATEN
Voorbereiding
-

U levert vooraf een pasfoto in, voorzien van naam en geboortedatum op de achterzijde, bij uw
opleidings organisatie ten behoeve van de certificering door de Stichting LPEV.
U dient ruimschoots voorafgaande het tijdstip van uw examen aanwezig te zijn.
Stem dit vooraf met uw instrukteur af.
U dient zich te legitimeren met een geldig legitimatie bewijs op verzoek van de
examencommissie. (Let op : uitsluitend rijbewijs, paspoort, of identiteitskaart)

Examen
-

Geëxamineerd wordt volgens het “Reglement Examens en Toetsing” van de Stichting LPEV.
Het examenteam bestaat uit twee examinatoren en twee Simulatieslachtoffers-LPEV en neemt
zitting in de examen ruimte.
Eén examinator fungeert als observator, de andere examinator neemt het examen af.
Alle handelingen uit het lesmateriaal kunnen geëxamineerd worden.
De casuïstieken bevatten letsels en stoornissen met en zonder trauma letsel, aangevuld met
secundaire en tertiaire letsels.
Het examen zal maximaal 20 minuten in beslag nemen.
In de examenruimte zijn alle benodigde (verband)materialen, oefenpoppen, AED en andere
hulpmiddelen klaargezet.
Wat u denkt aan materialen en hulpmiddelen nodig te hebben, kunt u pakken en gebruiken.
U wordt door een lid van het examenteam persoonlijk opgeroepen voor het examen.
U krijgt direct voorafgaande het examen ter voorbereiding de casus van het letsel en/of
stoornis van het Simulatieslachtoffer ter inzage en/of wordt u mondeling gegeven.
Als de casus is begrepen kunt u starten met uw hulpverlening.
Mocht er naar uw inzicht bij een bepaalde handeling meerdere eerstehulpverleners ter
assistentie nodig zijn, dan krijgt u op uw verzoek direct assistentie van één of meerdere
“omstander(s)”. U blijft te allen tijde de leiding houden en instrueert alleen de “omstanders”.

Uitslag examen
-

De eind uitslag van het examen wordt u direct medegedeeld na afloop van het totale examen.
In voorkomende gevallen kan de examen commissie -indien zij dit noodzakelijk achtenbesluiten u nogmaals te beoordelen op uw kennis en vaardigheden met een nieuwe casus.
De uitslag van de examen commissie is bindend.
Herexamen is mogelijk na advisering van de examen commissie.

Certificering
Indien de examen commissie de examenkandidaat met een voldoende beoordeelt ontvangt hij/zij
via de opleidings organisatie, het “Diploma Eerstehulpverlener LPEV” en het bijbehorend
eerstehulpverleningspasje van de Stichting LPEV.

De Stichting LPEV wenst u veel succes met uw examen !
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