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PRO-ACTIEF ASSISTEREN 

WIL JIJ JE COLLEGA ZO OPTIMAAL MOGELIJK ONDERSTEUNEN BIJ HET 

BEOORDELEN VAN ZIEKTEBEELDEN? DAN IS DEZE TRAINING ECHT IETS 

VOOR JOU. DEZE TRAINING SLUIT NAADLOOS AAN BIJ HET 

GEDACHTEGOED VAN DE ADVANCED MEDICAL LIFE SUPPORT EN IS 

DAARMEE VAN GROTE WAARDE VOOR IEDERE 

AMBULANCECHAUFFEUR. 

 

RESULTAAT 

Na het volgen van deze interactieve, praktijkgerichte 

tweedaagse training heb je het medisch assisteren bij 

het beoordelen van frequent voorkomende interne 

ziektebeelden verder ontwikkeld. Je hebt kennis 

gemaakt met de onderzoeksmethodiek en bent in staat 

de ambulanceverpleegkundige te ondersteunen tijdens 

het klinisch redeneren en het afnemen van de 

anamnese. Je kunt proactief handelen tijdens de 

behandeling van de patiënt. 

 

OPZET 

De training Proactief assisteren is een tweedaagse 

training waarin je actief en praktijkgericht aan de slag 

bent met collega ambulancechauffeurs. Er wordt theorie 

aangeboden die direct in herkenbare situaties toegepast 

wordt om een zo groot mogelijk rendement van de 

training te realiseren. De volgende onderwerpen komen 

onder andere aan bod: 

 

• Onderzoeksmethodiek; 

• Voorkomende ziektebeelden als dyspneu, pijn 

op de borst, veranderd bewustzijn, intoxicaties 

en shock; 

• Omgevingsfactoren van invloed op de 

beoordeling en behandeling van patiënten; 

• Medicatie: werking en inbedding in protocollen. 

In de training maak je kennis met de 

onderzoeksmethodiek die je in staat stelt om een zo 

groot mogelijke bijdrage te leveren aan het 

optimaliseren van het teamwork in de prehospitale zorg. 

 

AFRONDING 

Aan het einde van deze training wordt een 

(facultatief)examen afgenomen. Na het succesvol 

afronden van het examen ontvang je een certificaat.  

Deelname zonder examinering, of een onvoldoende 

examenuitslag geeft een bewijs van deelname. 

 

PRAKTISCHE INFORMATIE 

Tijdsinvestering 2 dagen 

Tijden 8.00-17.00 uur met op dag 1 aansluitend 

een course dinner 

Deelnemers Maximaal 16 deelnemers per groep 

Locatie Ceintuurbaan 2, gebouw 110 

3847 LG Harderwijk 

Investering € 930,00 per deelnemer, vrijgesteld van 

BTW (inclusief lunches, cursusmateriaal) 

 

Inschrijven via de ROC van je RAV! 

Accreditatie V&VN: 16 punten 

 


