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PEDIATRIC EMERGENCIES FOR PREHOSPITAL 

PROFESSIONALS (PEPP) ALS 

IEDEREEN KENT HET GEVOEL WEL. EEN MELDING WAARBIJ EEN BABY 

OF EEN KIND BETROKKEN IS. JE BENT NET EVEN WAT SCHERPER EN 

BEREIDT JE NET EVEN WAT GRONDIGER VOOR. DAT STAPJE EXTRA 

ZETTEN, DAT BEETJE EXTRA DOEN OM EEN BABY OF EEN KIND DE BEST 

MOGELIJKE ACUTE ZORG TE KUNNEN BIEDEN. 

 

RESULTAAT 

In de PEPP ALS krijg je een structuur aangeboden 

waarmee je de kwetsbare doelgroep van baby’s en 

kinderen zo goed mogelijk kunt benaderen. De 

benodigde kennis en vaardigheden om kritiek zieke 

kinderen zo adequaat mogelijk te behandelen wordt je in 

deze training aangeboden. 

 

OPZET  

Zelfverzekerd en vol vetrouwend op je eigen expertise 

op een hulpverlening afgaan waarbij er een baby of een 

kind betrokken is. Dat is waar in deze training veel 

aandacht aan besteed wordt. Je krijgt veel informatie 

aangeboden die mogelijk al bekend is maar waarvan het 

zeker geen kwaad kan om deze weer even op te frissen. 

Zo is er bijvoorbeeld aandacht voor thema’s als: 

• de ontwikkeling van het kind; 

• cardiovasculaire problemen; 

• sudden infant death syndrom (SIDS); 

• spoedbevalling; 

• trauma; 

• vergiftigingen. 

Maar wat vooral heel belangrijk en zinvol is om in een 

veilige leeromgeving dergelijke hulpverleningen te 

trainen. In de PEPP ALS wordt gebruik gemaakt van 

interactieve en afwisselende werkvormen. Zo worden de 

kennis, skills en procedures aan de hand van 

presentaties, workshops, skillstations en scenario-

onderwijs aangeboden. 

AFRONDING  

Tijdens de cursus word je zowel schriftelijk als praktisch 

getoetst. Bij het succesvol afronden van de cursus 

ontvang je een internationaal erkend certificaat van de 

American Academy of Pediatrics (AAP). 

REFRESHER 

Om het certificaat geldig te houden, volg je elke twee 

jaar een herhalingstraining. Informeer bij de Academie 

voor Ambulancezorg naar de mogelijkheden. 

PRAKTISCHE INFORMATIE 

Tijdsinvestering Voorbereiding via e-learning: 6 uur 

Training: 2 dagen 

Tijden Dag 1: 8.00 – 16.30 uur 

   Dag 2: 8.00 – 16.30 uur  

Deelnemers Maximaal 24 deelnemers per groep 

Locatie Rembrandtlaan 1C, 3723 BG Bilthoven 

Investering € 850,00 per deelnemer, vrijgesteld van 

BTW (inclusief lunches, cursusmateriaal 

en certificering) 

 

Inschrijven via de ROC van je RAV! 

Accreditatie V&VN: 15 punten  


