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FRACTUREN EN LUXATIES 

JE KOMT ZE REGELMATIG TEGEN TIJDENS DE UITVOERING VAN JE 

WERK; BOTBREUKEN EN LUXATIES. MAAR BIED JE ALTIJD DE JUISTE 

BEHANDELING? BEN JE VOLDOENDE OP DE HOOGTE VAN OORZAKEN 

EN GEVOLGEN VAN HET WEL OF NIET BEHANDELEN VAN FRACTUREN 

EN LUXATIES? DEZE PRAKTISCHE TRAINING FRIST JE KENNIS TEN 

AANZIEN VAN DIT THEMA WEER EVEN OP. 

 

RESULTAAT 

In deze expert-class wordt een overzicht van 

verschillende soorten fracturen en luxaties gegeven. Je 

krijgt inzicht in de oorzaken en gevolgen en welke 

behandeling voor welke fractuur of luxatie de best 

passende is. 

 

OPZET  

In de expert-class fracturen en luxaties wisselen theorie 

en praktijk zich voortdurend af. Er wordt zoveel mogelijk 

gebruik gemaakt van de kennis en ervaring die al 

aanwezig is bij de deelnemers. De expert-class biedt een 

herhaling maar zeker ook verdieping van je expertise 

over de anatomie, fysiologie en behandelingen van 

diverse soorten fracturen en luxaties. 

Tijdens deze interactieve training komen onder andere 

aan de orde: 

• Type fracturen en luxaties 

• Ongevalmechanisme 

• Fracturen/luxaties bovenste extremiteiten 

• Fracturen/luxaties onderste extremiteiten 

• Bekken- en wervelkolomfracturen 

• Onderzoek en behandeling 

Gedurende de expert-class wordt er gebruik gemaakt 

van diverse illustraties, filmpjes en praktijksituaties om 

de theorie te ondersteunen. 

 

AFRONDING  

Deze expert-class wordt niet afgerond met een toets. 

Wel wordt er aan het einde van de dag op een 

interactieve manier gekeken of je de inhoud van de 

expert-class beheerst. Je ontvangt een bewijs van 

deelname van de academie voor ambulancezorg. 

 

PRAKTISCHE INFORMATIE 

Tijdsinvestering 1 dag 

Tijden 9.30-15.30 uur  

Deelnemers Maximaal 12 deelnemers per groep 

Locatie Ceintuurbaan 2, gebouw 110 

3847 LG Harderwijk 

Investering € 144,00 per deelnemer, vrijgesteld van 

BTW (inclusief lunches, cursusmateriaal 

en certificering) 

 

Inschrijven via de ROC van je RAV! 

Accreditatie V&VN: ambulanceverpleegkundige         

5 punten, ambulancechauffeur in 

aanvraag 

 


