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ADVANCED LIFE SUPPORT (ALS)/ILS 

HET UITVOEREN VAN EEN REANIMATIE IS EEN GROTE TEAMPRESTATIE. 
HELDERE COMMUNICATIE EN EEN GOEDE SAMENWERKING IS HIERIN 
VAN LEVENSBELANG. ADVANCED LIFE SUPPORT IS DE LAATSTE STAP IN 
DE CHAIN OF SURVIVAL EN HET BEGIN VAN HET HERSTEL VAN DE 
PATIËNT. HET DOEL VAN DEZE SPECIAAL VOOR 
AMBULANCECHAUFFEURS EN -VERPLEEGKUNDIGEN ONTWIKKELDE 
TRAINING IS HET STABILISEREN VAN DE PATIËNT TERWIJL DE 
BEHANDELING WORDT VOORTGEZET. 

 

RESULTAAT 

In de training Advanced Life Support (ALS) volgens de 

ERC leer je medische problemen beter begrijpen en de 

juiste beslissingen te nemen in de strijd om leven of 

dood. Na het volgen van deze training ben je in staat om 

in teamverband een specialistische reanimatie van 

volwassenen te coördineren en pré- en 

postreanimatiezorg te verlenen om zo het verschil te 

maken voor een kritieke patiënt. 

 

OPZET EN INHOUD 

Binnen de ALS doe je als ambulanceteam ervaring op 

met het opstarten en coördineren van een 

specialistische reanimatie. De ambulance-

verpleegkundige leert om een leidende en 

coördinerende rol in te vullen terwijl de ambulance-

chauffeur zich richt op het uitvoeren van een reanimatie 

als teamlid. Een vlekkeloze samenwerking en een 

methodische benadering van de patiënt is hierin 

onmisbaar. 

Je wordt, volgens de huidige ERC-richtlijnen, in teams 

getraind door middel van het eerste en tweede auto 

principe. Het programma bestaat uit een mix van 

werkvormen zoals presentaties, workshops, skillstations 

en scenariotrainingen. Je oefent met vaardigheden als 

endotracheale intubatie, beademing, aanleggen infuus, 

ritmeherkenning, defibrillatie, transcutane pacing, 

cardioversie en medicatietoediening. Ook is er aandacht 

voor het toepassen van therapeutische interventies bij 

bijzondere reanimaties zoals bij hypothermie, trauma, 

intoxicatie en zwangerschap. 

 

AFRONDING 

Er wordt tijdens de training zowel schriftelijk als 

praktisch getoetst. Bij het succesvol afronden van de 

training ontvang je als ambulanceverpleegkundige het 

ALS-certificaat. Ambulancechauffeurs die deelnemen 

aan deze training ontvangen een ILS-certificaat. De 

certificaten zijn internationaal erkend door European 

Resuscitation Council (ERC). 

 

REFRESHER 

Om het certificaat geldig te houden, volg je iedere vijf 

jaar een Refresher. Informeer bij de Academie voor 

Ambulancezorg naar de mogelijkheden! 
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PRAKTISCHE INFORMATIE 

Tijdsinvestering 2 dagen 

Tijden 7.45-18.00 uur op beide dagen 

Deelnemers Maximaal 6 teams (12 deelnemers) per 

groep 

Locatie Rembrandtlaan 1c, 

3723 BG Bilthoven 

Investering € 850,00 per deelnemer, vrijgesteld van 

BTW (inclusief lunches, cursusmateriaal 

en certificering) 

Accreditatie KNMG/ABAN: 12 punten 

V&VN: 12 punten 

 

IN SAMENWERKING MET 

 

 


