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De doelstelling van dit protocol is om veilig te kunnen herstarten met het praktijkonderwijs van 
EHBO- en reanimatiecursussen binnen de RIVM-richtlijnen. 
 
Gedragsregels social distancing en hygiëne 
 
Richtlijnen RIVM 
Volg de richtlijnen van het RIVM1 en blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: 
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging vanaf 38 graden. 
 

• Blijf thuis wanneer een huisgenoot meer dan 38 graden koorts heeft en/of 
benauwdheidsklachten. 

• Houd te allen tijde 1,5 meter afstand tot docent, bestuursleden en cursisten. 
• Schud geen handen. 
• Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes. 
• Was je handen regelmatig met water en zeep en gebruik handdesinfectiemiddelen 

(alcoholgel en alcoholvloeistof) wanneer water en zeep niet beschikbaar zijn. 
 
Groepsgrootte 

• Het maximale aantal deelnemers per groep is afgestemd op het kunnen borgen van de 1,5 
meter afstand en de afmetingen van de lesruimte. 

 
Maatregelen om 1,5 meter afstand te bewaren 

• Binnen onze cursuslocatie zijn verkeersroutes aangegeven waar nodig. Dit zijn geen 
permanente verkeersroutes omdat ze na de cursusavond weer moeten verwijderen. 

 
• Houdt voor / tijdens en na de cursus minstens de juiste afstand tot elkaar, docent en 

aanwezige bestuurslid. Dit geldt ook tijdens de pauze. 
 
• Tijdens de les zullen we het aantal verplaatsingen tot een minimum beperken en ook tijdens 

de koffiepauze. 
 
• Elke cursist zal voor de cursusavond bij binnenkomst een setje met benodigde 

verbandmiddelen en een eventueel gelaatsmasker + long krijgen voor de oefeningen op die 
avond. De verbandmiddelen en de long moeten na gebruik worden weggegooid.  

 
• Bij het oefenen moet iedereen handschoenen gebruiken, zie de instructies hiervoor 

verderop. 
 
  

 
1 https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19 
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Handen wassen 

• Handdesinfectiemiddel is beschikbaar bij binnenkomst van het pand en in de cursusruimte. 
• Bij de entree moeten de handen worden gedesinfecteerd. 
• Bij het verlaten van de lesruimte, pauzes of toiletbezoek worden handen 

gewassen/gedesinfecteerd volgens de richtlijnen2 voor goed handen wassen 
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Maak de handen nat Pak vloeibare zeep Wrijf handpalmen 

tegen elkaar 
Bovenkant en tussen 
de vingers 

Binnenkant en tussen 
de vingers 
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Was met gesloten 
vingers 

Reinig duimen in 
handpalmen 

Vergeet de polsen niet Spoel met water af Droog de handen 

 
 
 
Toezicht op naleving van regels 

• Docent en bestuursleden houden toezicht op naleving van de regels. 
• Docent en bestuursleden spreken elkaar en cursisten aan op ongewenst gedrag en 

overtreding van de regels. 
• Van cursisten verwachten wij de zij elkaar ook op een nette manier aanspreken op 

ongewenst gedrag.  
 
 
Aanwezigheid op de cursuslocatie 
 
Gedrags- en hygiëneregels in gebouw 

• Actuele gedrags- en hygiëneregels zijn zichtbaar op de cursuslocatie. 
• Deuren staan waar mogelijk open, zodat deze niet geopend hoeven te worden. 

 
Begeleiding cursisten 

• Cursisten worden opgevangen bij ingang en verwezen naar de lesruimte. Wij wijzen je op de 
looproutes. 

• Cursisten hebben een vaste zitplaats in de lesruimte waar je telkens naar toe terugkeert. 
Hier hang je ook je jas op als je die bij je hebt. 

• Wij geven bij de start van de cursus instructie over gedrags- en hygiëneregels. 
 
 
  

 
2 https://www.rivm.nl/hygiene/handen-wassen 
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Schoonmaak 
 

• Er is desinfectiemiddel in de lesruimten en toiletten.  
• De gebruiker reinigt de toiletzitting, doortrekpaneel of knop en deurknoppen zelf voor en na 

gebruik met de aanwezige desinfectiemiddelen. 
• Reinig en/of desinfecteer tafels, stoelen en leermiddelen voorafgaand en na afloop van een 

cursus. 
• Cursisten reinigen en/of desinfecteren gedurende de cursus contactoppervlakten na gebruik.  

 
 
Leermiddelen en lesinhoud 

 
• De eisen met betrekking tot eind- en toetstermen van de certificerende instellingen blijven 

van kracht. 
• De cursist laat zijn competenties aantoonbaar maken voor de docent, zodat certificering 

volgens de eind- en toetstermen kan worden verstrekt. 
 
Hygiëne leermiddelen 

• Leermiddelen worden voorafgaand en na afloop van de cursus gedesinfecteerd.  
• Leermiddelen worden na gebruik door de cursist zelf gedesinfecteerd. 
• De reanimatiepoppen worden schoongemaakt volgens de schoonmaakvoorschriften van de 

fabrikant. Elke cursist krijgt een eigen gezichtsmasker welke na gebruik wordt 
gedesinfecteerd. 

• Elke cursus heeft eigen verbandmiddelen en longen en deze worden na gebruik weggegooid.  
 
 
Handschoenen 

• Bij alle sessies waar deelnemers in contact komen met materialen moeten handschoenen 
worden gedragen. Deze moeten direct na de oefening worden weggegooid. 

• Als een praktijkdeel wordt afgesloten en cursisten gaan iets anders doen, moeten ze hun 
handschoenen weggooien. 

• Na het uittrekken van de handschoenen moeten cursisten direct de handen desinfecteren. 
 

 
Mondkapjes 

• Tijdens de praktijkoefening en loopbewegingen wordt door iedereen een mondkapje 
gedragen. 

• Iedereen heeft een vaste zitplaats, eenmaal op de plek mag het mondkapje af. 
• Cursisten nemen zelf een mondkapje mee naar de les. 

 
EHBO, eerste hulp en reanimatie en AED 

• De tijdelijke reanimatierichtlijnen maken onderdeel uit van de lesinhoud, maar volgens de 
adviezen van de NRR moet ook de reguliere reanimatie, inclusief de beademing, worden 
geoefend. 

• Alle oefenpoppen worden na gebruik door een cursist adequaat gereinigd. Bij reanimatie-
poppen met een longzakje, wordt het longzakje na elke cursist vervangen. 

• Eerste Hulp handelingen en het aanleggen van verbanden worden niet op elkaar geoefend of 
op een simulatieslachtoffer (Lotus), maar op speciaal daarvoor geschikte oefenpoppen of 
eigen ledematen. Mensen uit één huishouden die samen deelnemen aan een cursus kunnen 
deze handelingen wel op elkaar oefenen. 

 
 


