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1. Algemene informatie
D1: First aid medic (sport)events
Studielast
240
Beroepsvereisten
Nee
Certificaten
Nee

Ontwikkeld voor kwalificatie(s)
Zie bijlage op www.s-bb.nl/kwalificatiedossiers
Toelichting
Het keuzedeel biedt een goede voorbereiding op het examen "Sport-medic, herkennen en verzorgen van sportblessures" van de
MFFA ®Europe. Dit examen is gekoppeld aan een internationaal erkend certificaat. Dit is een verdieping op een standaard EHBO
cursus waarin de principes en handelingen van levensreddend handelen aangeleerd worden.
Relevantie van het keuzedeel
Uit incidenten bij sportevenementen in de afgelopen jaren blijkt dat de standaard EHBO niet toereikend is om in alle situaties
passende hulp te verlenen. Met enige regelmaat gaan geplande evenementen niet door omdat er onvoldoende gekwalificeerde
Evenementen Eerstehulpverleners beschikbaar zijn. Met dit keuzedeel verdiept de beginnend beroepsbeoefenaar zijn kennis en
vaardigheden die nodig zijn om in diverse situaties de veiligheid te borgen en op een verantwoorde wijze gespecialiseerde eerste
hulp te verlenen.
Beschrijving van het keuzedeel
Dit keuzedeel biedt een verdieping in de handelingen en onderliggende kennis in de context van sportevenementen. De
beginnend beroepsbeoefenaar verwerft kennis en vaardigheden ten behoeve van een veilige en verantwoorde uitvoering van
sportevenementen. Hij beargumenteerd de risico's op basis van een gedegen RIE en kan hiermee een gewogen advies geven aan de
opdrachtgever om de geplande activiteit te continueren of annuleren. De beginnend beroepsbeoefenaar verleent
gespecialiseerde EHBO bij sportevenementen. Hij leert letsels te verzorgen op een wijze die het herstel bevorderen. Hij leert ook
handelingen die verder gaan dan de standaard EHBO, zoals het toepassen van de Ottawa ‘Ankle Rules’, het plaatsen van een
flexibele spalk, het gebruik van een wervelplank met daarbij het zinvol stabiliseren en veilig transporteren van het slachtoffer en
ook het verstrekken van zuurstof bij drenkelingen.
Branchevereisten
Nee
Aard van keuzedeel
Verbredend
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2. Uitwerking
D1-K1: Uitvoeren gespecialiseerde EHBO
Complexiteit
De beginnend beroepsbeoefenaar kan bij diverse sportevenementen worden ingezet. Met de kennis en vaardigheden uit dit
keuzedeel kan de beginnend beroepsbeoefenaar voor een breed scala van sportevenementen de veiligheid van de setting
beoordelen en verbeteren, zodat het evenement veilig en verantwoord kan worden uitgevoerd. Daarnaast kan de beginnend
beroepsbeoefenaar gespecialiseerde en doelgerichte (verzorgende) handelingen uitvoeren bij het verlenen van eerste hulp. Van
de beginnend beroepsbeoefenaar wordt verwacht dat hij onder druk weloverwogen beslissingen kan nemen en passende
handelingen kan uitvoeren. Een andere complicerende factor is dat de beginnend beroepsbeoefenaar vaak alleen werkt en dat
vraagt een grote mate van zelfstandig handelen en een assertieve houding naar de opdrachtgever met daarbij de
beargumenteerde en verantwoorde verslaglegging.
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
De beginnend beroepsbeoefenaar werkt vaak zelfstandig. Hij adviseert de opdrachtgever bij beslissingen over veiligheid,
bijvoorbeeld over het wel of niet door laten gaan van een activiteit bij onverwachte (weers)omstandigheden. Hij is zelf
verantwoordelijk voor handelingen en beslissingen bij het uitvoeren van de eerste hulp en verzorging bij letsels.
Vakkennis en vaardigheden
De beginnend beroepsbeoefenaar:
§

heeft brede kennis van de voor evenementen relevante regelgeving

§

heeft kennis van beroepsorganisaties en branchekeurmerken

§

heeft specialistische kennis van de noodzakelijke onderdelen voor het opstellen van een specifieke RIE voor diverse
sportevenementen

§

heeft specialistische kennis van de meest voorkomende letsels bij sportevenementen met diverse locaties binnen/buiten

§
§

heeft specialistische kennis van de noodzakelijke uitrusting/materialen om eerste hulp te kunnen verlenen

§

heeft kennis van de verschillende onderdelen uit de zuurstofkoffer

§

heeft kennis over het ontstaan, de signalen en de gevolgen van (bijna) verdrinking

§

kan een specifieke RIE opstellen voor diverse sportevenementen

§

kan advies geven om risico’s te beperken en te beheersen

§

kan preventieve maatregelen toepassen om risico´s te beperken en te beheersen

§

kan de ‘(P)RICE’ en ‘do no HARM’ methodiek en OTTOWA Ankle Rules toepassen bij het verlenen van eerste hulp

§

Kan van ‘top-tot-teen’ specifieke letsels signaleren en verzorgen bij diverse sportevenementen

§

kan gevaarlijk wervelletsel veilig stabiliseren in verschillende omgevingen (vanaf water, in het bos, op een klimtoren etc.)

§

kan iemand met een letsel, veilig over een korte afstand vervoeren

§

kan de zuurstofkoffer onderdelen veilig monteren en de gewenste maskeroptie toepassen

§

kan nazorg verlenen en passende vervolgstappen adviseren die het herstel bevorderen

heeft kennis van de te onderscheiden schakels van de ‘drowning chain of survival'

D1-K1-W1: Zorgt voor een veilige en verantwoorde setting voor sportevenementen
Omschrijving
De beginnend beroepsbeoefenaar beoordeelt de setting voor een sportevenement aan de hand van criteria voor een veilige en
verantwoorde uitvoering. Hiervoor onderzoekt hij de situatie ter plekke en overlegt met de opdrachtgever. Hij inventariseert
risico’s, trekt conclusies en legt de bevindingen vast. Hij bespreekt de bevindingen met de opdrachtgever en adviseert over
benodigde aanpassingen en voorwaarden voor een veilige en verantwoorde uitvoering. Hij voert zelf acties uit om de risico’s te
beperken en te beheersen of controleert de door anderen uitgevoerde acties. Voor de start van de activiteit controleert de
beginnend beroepsbeoefenaar of de setting en omstandigheden voldoen aan de voorwaarden voor een veilige uitvoering. Bij
onverwachte omstandigheden, zoals bij extreme hitte/kou of ernstig verslechterde weersomstandigheden, neemt de beginnend
beroepsbeoefenaar een beslissing over het wel of niet door laten gaan van de activiteit in overleg met de opdrachtgever.

Resultaat
Een veilige en verantwoorde setting voor het uitvoeren van een sportevenement.

Gedrag
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D1-K1-W1: Zorgt voor een veilige en verantwoorde setting voor sportevenementen
De beginnend beroepsbeoefenaar:
- werkt gestructureerd volgens een bij de activiteit passende methodiek;
- onderzoekt de situatie volledig en nauwkeurig en trekt logische conclusies;
- geeft een duidelijke mondelinge en schriftelijke rapportage van de bevindingen met een advies;
- geeft een duidelijke verantwoording bij zijn beslissingen.
De onderliggende competenties zijn: Samenwerken en overleggen, Formuleren en
rapporteren, Analyseren, Onderzoeken, Beslissen en activiteiten initiëren

D1-K1-W2: Verleent gespecialiseerde EHBO bij sportevenementen
Omschrijving
De beginnend beroepsbeoefenaar verleent gespecialiseerde eerste hulp bij sportevenementen. Hij stabiliseert het slachtoffer en
beoordeelt de aard en ernst van het letsel. Hij verzorgt letsels met het oog op bevordering van het herstel. Hij voert de benodigde
gespecialiseerde handelingen uit, bijvoorbeeld het gebruik van een wervelplank of het verstrekken van zuurstof. Wanneer nodig
schakelt hij hulpdiensten in voor het slachtoffer.

Resultaat
De beginnend beroepsbeoefenaar heeft op passende wijze gehandeld bij het verlenen van eerste hulp. Hulpdiensten zijn indien
nodig ingeschakeld. Letsels zijn doelgericht verzorgd met het oog op bevordering van het herstel.

Gedrag
De beginnend beroepsbeoefenaar:
- reageert snel en doortastend in situaties waar gespecialiseerde eerste hulp nodig is;
- maakt een weloverwogen inschatting van de ernst en aard van het letsel;
- stabiliseert het slachtoffer op de juiste wijze;
- volgt nauwgezet de bij de situatie passende procedures en instructies;
- handelt bij letsels op een wijze die het herstel bevordert;
- maakt correct gebruik van hulpmiddelen en materialen;
- verwijst slachtoffers passend door wanneer dat nodig is.
De onderliggende competenties zijn: Beslissen en activiteiten initiëren, Materialen en middelen inzetten, Instructies en
procedures opvolgen, Met druk en tegenslag omgaan
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