FAUD  regels en richtlijnen
®

First Aid Under Danger® Regels en richtlijnen voor deelnemers en instructeurs Versie 1.0 aug 2017

Inleiding
Het uniform opleiden en verbeteren van de kwaliteit van onze opleiding speelt een
belangrijke rol binnen. Hierbij kunnen goede richtlijnen en regels niet ontbreken.
Voor elke hulpverlener, instructeur of docent moet het duidelijk zijn waar we ons
aan moeten houden. sinds 2016 geeft First Aid Under Danger de FAUD cursussen
die mensen voorbereiden op grootschalige incidenten en de hulpverlening die
daar bij komt kijken. U kunt zich voorstellen dat het dus belangrijk is om alle
afspraken, regels en richtlijnen zoveel mogelijk in één document te centraliseren.
Deze regels en richtlijnen zijn tot stand gekomen in samenwerking met CIBOT en
de FAUD kwaliteitsgroep en zijn van toepassing op alle First Aid Under Danger
trainingen en opleidingen. Andere regels en richtlijnen omtrent de First Aid Under
Danger opleiding komen hiermee te vervallen.
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1.0 Definities

FAUD®
First Aid Under Danger®
FAUD Hulpverlener
Een in het FAUD protocol getrainde hulpverlener die een officiële FAUD training
gevolgd en behaald heeft
FAUD instructeur cursist
Een cursist die de opleiding tot FAUD instructeur aan het volgen is
FAUD kandidaat instructeur
Een in FAUD methodiek geschoolde instructeur die zijn instructeurs opleiding
heeft behaald, maar nog een les onder begeleiding van een docent of aangewezen
full instructeur moet voldoen. Mag nog niet zelfstandig een cursus verzorgen.
FAUD full instructeur
Een in FAUD methodiek geschoolde instructeur die door een docent of
aangewezen full instructeur is beoordeeld om zelfstandig een cursus FAUD te
mogen verzorgen
FAUD aangewezen full instructeur
Een in FAUD methodiek geschoolde instructeur die door de docent is aangewezen
en dus kandidaat instructeurs mag beoordelen tot full instructeur. De aangewezen
full instructeur mag de docent tijdens de instructeurs cursussen ondersteunen,
bijstaan en deelnemen aan het beoordelingsproces van de instructeur cursist
FAUD docent
Een in FAUD methodiek geschoolde docent. Die instructeurs geheel zelfstandig
mag opleiden tot kandidaat instructeur, kandidaat instructeurs mag beoordelen
tot full instructeur, aangewezen full instructeurs mag benoemen en selecteren en
actief deelneemt aan de kwaliteitswaarborg en ontwikkeling van de FAUD
opleiding
FAUD kwaliteitsgroep
Een groep specialisten bestaande uit docenten, aangewezen full instructeurs,
certificeringsinstelling, didacticus en of overige specialisten die actief bijdragen aan
het schrijven, ontwikkelen, verbeteren en bewaken van de kwaliteit van de
opleiding. De kwaliteitsgroeps leden hoeven derhalve niet FAUD geschoold te zijn
om deel uit te mogen en kunnen maken van de kwaliteitsgroep
CIBOT
Certificeringsinstelling voor beroepsopleidingen en trainingen. Geven de FAUD
certificaten uit en dragen actief bij aan de kwaliteitswaarborging van de opleiding.
Tevens handelt het CIBOT klachten af die gerelateerd zijn aan audits en
beoordeling van de FAUD hulpverleners of instructeurs.
MARCH
Het protocol dat binnen FAUD wordt gebruikt. Massive bleeding, Airway,
Respiratoir, Circulatie en Hypothermia
Simulatiespel
Een in scene gezette, gecontroleerde situatie waarbinnen de
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hulpverlener/instructeur de aangeleerde vaardigheden kan beoefenen die de
werkelijkheid zoveel mogelijk benadrukt.
TRIAGE
De methodiek om bij meer slachtoffers dan hulpverleners een behandeling
prioriteit te bepalen.

1.1.0

Cursustype

FAUD 5 uur
De First Aid Under Danger cursus waarin alleen de praktische handelingen voor het
stoppen van bloedingen worden aangeleerd. Alleen het M deel van het MARCH
protocol wordt onderwezen
FAUD 8 uur
De First Aid Under Danger cursus waarin het gehele MARCH protocol wordt
aangeleerd. Daarbij wordt de cursus afgesloten met een simulatiespel voor de
FAUD hulpverlener
FAUD 12 uur
De First Aid Under Danger cursus waarin het gehele MARCH protocol wordt
aangeleerd. Daarbij doorloopt de hulpverlener meerdere simulatiespelen en
TRIAGE situaties.
FAUD instructeurs opleiding
De tweedaagse FAUD instructeurs opleiding waarin instructeur cursisten de FAUD
methode aangeleerd krijgen teneinde zelfstandig les te kunnen en mogen
gegeven in FAUD.
FAUD mindset cursus
De 4 uur durende externe cursus waarin de cursist leert om te gaan met
veranderende dreiging binnen de hulpverlening en de wijze hoe hierop
gereageerd kan worden.

2.0 Maximaal aantal cursisten per cursus

Een volledig instructeur mag tot maximaal 8 cursisten tegelijk lesgeven. Dit aantal
mag met een 2e instructeur tot maximaal 12 worden verhoogd. Meer dan 12
cursisten per 2 instructeurs is niet toegestaan.

3.0 Lespakket en gebruik van lesmateriaal

Voor elke 8 en 12 uur cursus dient de instructeur de officiële hardcopie versie van
het FAUD handboek en Instructiekaart te verstrekken per deelnemer. Voor de 5 uur
cursus dient alleen de instructiekaart te worden verstrekt. Tevens dient er gebruik
te worden gemaakt van de FAUD trainingset; één per buddy paar. Tijdens de
instructeurs cursus dient per deelnemer een digitale versie het instructiehandboek
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FAUD te worden verstrekt. En moeten er ter inzage drie hardcopie instructeurs
handboeken aanwezig zijn. De lespakketten dienen afgenomen te worden bij First
Aid Under Danger. Bij elke cursus dient voldoende materiaal ter beschikking
worden gesteld zodat de cursisten en instructeurs voldoende praktijk
vaardigheidstraining krijgen.
Al het lesmateriaal dat wordt gebruikt dient zich in goede staat te bevinden en
correct te functioneren.

4.0 Certificaten

Certificaten dienen te worden aangevraagd via het CIBOT portaal
(https://portal.cibot.nl). Alleen via het CIBOT portaal worden erkende FAUD
certificaten verstrekt. Het is niet toegestaan certificaten van andere partij aan te
bieden. Certificaten of pasjes van andere partijen worden niet erkend. Tevens
dreigt de instructeur daarmee zijn licentie kwijt te raken. Het is aan de houder van
het certificaat om zijn vaardigheden op peil te houden. Aan het gebruik van het
CIBOT portaal zitten kosten verbonden. Deze kosten dienen direct aan het CIBOT
te worden voldaan en bedragen €100,- per jaar. Voor het aanmaken van de
certificaat betaalt de instructeur € 16,- per certificaat (pasje inbegrepen). Ook deze
kosten dienen direct aan het CIBOT te worden afgedragen. Er is alleen sprake van
een officiële FAUD cursus als deze geheel in het CIBOT portaal is verwerkt.

5.0 Cursus duur

De 5 en 8 uur cursus dient aaneengesloten gedoceerd te worden. Het is niet
toegestaan dit op te knippen in kleine onderdelen verdeeld over meerdere dagen.
De 12 uur cursus dient gegeven te worden in 2 dagen van 6 uur. Deze 2 dagen van 6
uur dienen binnen 48 uur gegeven te worden en mogen niet over een langer
termijn verdeeld worden.
De instructeurs cursus FAUD dient gegeven te worden in twee dagen van 8 uur. De
cursus dient binnen 48 uur gegeven te worden en mag niet over een langere
periode worden verdeeld.

6.0 Examen regels
6.1 FAUD hulpverlener
Voor de 5-, 8- en 12-uurs cursus vindt toetsing plaats aan de hand van continu
assessment. Er vind dus geen aftoetsmoment plaats. Het onvoldoende doorlopen
van de eindsimulatiecasus kan slechts in zeer uitzonderlijke gevallen leiden tot het
niet behalen van de cursus. De cursist dient dan een herkansing aangeboden te
worden. Als ook deze onvoldoende wordt afgerond ontvangt de cursist geen
certificaat. De instructeur dient dit tijdig binnen 48 uur door te geven aan het
CIBOT. De hulpverlener zal dan een aanwezigheidsformulier ontvangen met reden
tot afwijzing.
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6.2 Instructeurs opleiding FAUD

Bij het aftoetsen van de instructeursopleiding zal de docent instructeur op de
volgende punten letten. De instructeur moet in staat zijn om foutloos het MARCH
protocol uit te kunnen voeren. De instructeur moet in staat zijn om volgens de
lescyclus FAUD vaardigheidsonderwijs aan te kunnen bieden. Hierbij dient de
instructeur foutloos vaardigheden over te kunnen dragen aan de hand van het
4-stappenplan. Als laatste moet de instructeur opleidbaar zijn. Dit houdt in dat de
docent ziet dat de instructeur feedback vanuit andere opdrachten meeneemt en
hierdoor een stijgende leerlijn laat ziet. Ook vertelt de instructeur geen
onwaarheden.
Binnen de instructeursopleiding zijn er twee officiële toetsmomenten:
6.2.1 Demo van het MARCH-protocol
Tijdens dit toetsmoment zal de docent de instructeur beoordelen aan de hand het
MARCH-protocol formulier. Als de instructeur een onvoldoende haalt krijgt deze
de mogelijkheid tot een herkansing gedurende dezelfde opleiding.
Verantwoording van het toetsingsformulier:
De eerste twee onderdelen (Randvoorwaarden en Situatieschets) worden niet
meegenomen in het beoordelen van het MARCH protocol. Deze twee punten
worden alleen gebruikt om feedback te geven over de instructievaardigheden van
de instructeur cursist. Het letten op de veiligheid is een essentieel onderdeel van
FAUD maar wordt bij het toetsmoment niet als onderdeel meegenomen waarop
wordt afgetoetst. In dit toetsmoment willen we namelijk puur kijken naar de
vaardigheden die direct invloed hebben op het uitvoeren van de handelingen.
M Het stoppen van catastrofale bloedingen is het belangrijkste onderdeel van het
protocol. Hier zijn dan ook 3 punten te verdienen. De casus is altijd zo
weggeschreven dat slechts 1 van de 3 hoofd handelingen in een casus voorkomt.
Deze is daarna onder te verdelen in 2 onderdelen. Voor elk van deze onderdelen is
1,5 punt te verdienen.
Voorbeeld:
●
●
●

De cursist legt de tourniquet netjes aan maar vergeet de tijd te noteren.
Dan ontvangt de cursist 1,5 punt.
De cursist legt de tourniquet onjuist aan, maar schrijft de tijd wel netjes op.
De cursist ontvangt dan 1,5 punt.
De cursist voert wound packing uit maar vergeet daarna de wond af te
dekken met een EB dan ontvangt de cursist 1,5 punt

5 vragen Voor de vijf vragen kan 1,0 punt worden verdient. De cursist moet dan wel
alle vragen hebben gesteld. Wordt dit niet gedaan dan ontvangt de cursist 0,20
punt per vraag welke wel is gesteld.
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A De airway bestaat uit twee onderdelen mondinspectie en mondreiniging per
onderdeel kan de cursist 0,5 punt behalen. In totaal kan er 1,0 punt worden
verdient.
R Bij Respiratory zijn in totaal 3 onderdelen welke voorbij komen. De controlevraag
tot 10 laten tellen in één ademteug / diep doorzuchten, uitvoeren van een
borstonderzoek en het afplakken van een borstwond. Per onderdeel is 0,5 punt te
verdienen. in totaal is er dus 1,5 punt te verdienen.
Voorbeeld:
●

De cursist legt stelt geen controle vragen, doet wel een goed
borstonderzoek en plak ook de chest seal volgens het handelingsschema
juist. Dan ontvangt de cursist 1 punt.

C  Wederom heeft het opsporen en juist behandelen van bloedingen een grote
prioriteit. Het stoppen van externe bloedingen geeft een slachtoffer een hoge
overlevingskans. Binnen de circulatie kan de cursist 2 punten verdienen. per
onderdeel 1 punt. verdeel over controle bloedstelpende middelen en controle
raakvlakken. Bij controle van de raakvlakken dient een eventuele bloeding ook
behandeld te worden. Ziet de cursist de bloeding wel maar wordt deze niet
behandeld dan behaald de cursist hiervoor geen punten.
H Binnen dit onderdeel worden 2 handelingen uitgevoerd het afdekken met een
reddingsdeken en het verbinden van overige wonden. Per onderdeel is 0,5 punt te
verdienen. In totaal dus 1,0 punt.
Missionprep Vergeet de instructeur zijn horloge, een stift of materiaal dan is de
missionprep niet juist uitgevoerd. De cursist ontvangt dan 0,0 punt. In dit
onderdeel behaalt de cursist 0,5 punt als al het materiaal in orde is of 0,0 punt als
er iets mist. In dit onderdeel dient de cursist zijn/haar materiaal goed voor te
bereiden. Voor aanvang van het toetsmoment wordt hier voldoende gelegenheid
voor gegeven.
6.2.2

Lesgeven in FAUD (demo les)

Tijdens dit toetsmoment zal de docent gebruik maken van de
handelingsschema's die terug te vinden zijn in het FAUD handboek. Tevens wordt
er gebruik gemaakt van het FAUD lesbeoordelingsformulier.  Het herkansen van dit
toetsmoment is alleen mogelijk als de instructeur aan minimaal 4
mede-instructeurs de les kan verzorgen. Anders moet de instructeur tijdens een
andere FAUD instructeurscursus dit moment herkansen. Behaalt de instructeur het
tweede toetsmomenten niet, zal worden overgegaan tot ontheffing uit de
opleiding.
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6.2.3 Niet geslaagd voor de instructeursopleiding

Als u niet slaagt voor de instructeursopleiding ontvangt u digitaal een brief met
daarin de reden van afwijzing. Tegen deze reden kan de instructeur cursist binnen
14 dagen in bezwaar gaan via het CIBOT (zie punt 11.0). De docent die u heeft
beoordeeld kan een advies uitbrengen om de opleiding in zijn geheel opnieuw te
volgen of alleen deel te nemen aan het examenmoment dat u moet herkansen.
Het staat u vrij om wel of niet gebruik te maken van dit advies. U zult vanuit First
Aid Under Danger altijd te horen krijgen dat het raadzaam is om het advies van uw
docent op te volgen. Als u niet geslaagd bent voor de opleiding wordt u toegang
tot de google drive ontnomen en mag u op geen enkele wijze gebruik maken van
de First Aid Under Danger cursus of delen van de cursus.
Belangrijk: U heeft slechts één keer de mogelijkheid om alleen het
examenmoment te herhalen. Als u daarvoor zakt kunt u alleen nog de gehele
opleiding herhalen om instructeur FAUD te kunnen worden. Eventuele
voldoendes voor andere onderdelen komen te vervallen. U dient dus de gehele
opleiding inclusief examen momenten opnieuw te doorlopen.
De kosten voor het herhalen van het examenmoment bedragen €60,- ex btw per
examenmoment dat moet worden herkanst.

7.0 Herhaling en gecertificeerd blijven
7.1 FAUD hulpverlener
Het certificaat voor de FAUD hulpverlener is 1 jaar geldig. Om up to date te blijven
dient de hulpverlener elk jaar een herhaling te volgen om officieel erkend FAUD
hulpverlener te kunnen blijven. Certificaatverstrekking verloopt via het CIBOT

7.2 FAUD instructeur
Het certificaat van de instructeur blijft alleen geldig als de instructeur per jaar op
twee momenten aanwezig is. In de eerste en laatste maand van januari vinden de
competentietoetsen plaats. Hier zal de instructeur het MARCH protocol moeten
uitvoeren. De docent zal hier beoordelen of de instructeur nog op het gewenste
niveau is. Behaalt de instructeur tijdens dit moment een onvoldoende, dan dient
de instructeur binnen 14 dagen te herkansen om zijn licentie te behouden. Haalt
de instructeur hiervoor ook een onvoldoende, dan zal de licentie ingetrokken
worden.
In de eerste en laatste week van november zullen de terugkomdagen zijn. Hier
zullen nieuwe ontwikkelingen besproken worden en tijd en aandacht besteed
worden aan het aftoetsen van didactiek. Hiervoor gelden de bovenstaande regels
met betrekking tot de licentie.
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8.0 Kandidaat instructeur status

Nadat de instructeur de opleiding tot instructeur FAUD heeft behaald zal deze de
status kandidaat-instructeur behalen. Dit betekent dat de instructeur nog niet
zelfstandig de opleiding FAUD mag verzorgen. De kandidaat-instructeur moet
eerst onder supervisie van een docent of aangewezen full instructeur een les
verzorgen. Hierna kan de docent aangeven dat u vrij bent zelfstandig les te geven
of nog de status kandidaat-instructeur behoudt. Dit kan gebeuren als de docent
niet voldoende verzekerd is over de kwaliteit van u als instructeur. Bij blijvend
terugkerende problemen kan de docent in samenspraak met het CIBOT de licentie
tijdelijk of geheel afnemen. De kandidaat-instructeur valt dan terug tot de status
FAUD hulpverlener.

9.0 Audit

Om de kwaliteit van First Aid Under Danger te behouden is het uitvoeren van een
audit een krachtig middel. Hierbij kan een docent, aangewezen instructeur,
onafhankelijke derde partij of het CIBOT aangekondigd of niet aangekondigd
langskomen om een cursus bij te wonen, Hierbij kan er op diverse onderwerpen
bekeken worden of de instructeur zich houd aan de regels en richtlijnen. Heeft u
als instructeur een audit gehad dan ontvangt u altijd een een samenvatting van de
audit en de uitkomst.

10.0 Instroomeisen

Voor de FAUD hulpverleners cursussen dient de cursist in het bezit te zijn van een
geldig EHBO certificaat.
Voor de instructeursopleiding dient de instructeur cursist in het bezit te zijn van
een geldig instructeurs certificaat BHV, EHBO, ZHKH of Reanimatie. Bent u in het
bezit van een ander instructeurscertificaat dan kan dit ter inzage worden
aangeboden aan First Aid Under Danger en kan alsnog worden besloten dat u kunt
deelnemen aan de opleiding. Tevens dient u in het bezit te zijn van een geldig
FAUD certificaat 8 of 12 uur. Als u in aanmerking wilt komen voor de docent
opleiding moet u minimaal aangewezen instructeur zijn, bekend zijn met de
laatste ontwikkelingen binnen FAUD en meer dan gemiddeld opgeleid zijn op
didactisch en vaardigheidsgebied. De docent opleiding is vraag en aanbod
gestuurd vanuit de First Aid Under Danger kwaliteitsgroep.

11.0 Klachtenregeling

Zowel de hulpverlener als de instructeur First Aid Under Danger moeten in staat
worden gesteld hun klachten te melden. Om de drempel te verlagen kiezen we
binnen First Aid Under Danger ervoor om de klachtenprocedure aangaande
beoordelingen of audits via het CIBOT te laten lopen. Op de wijze kunt u de klacht
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neerleggen bij instituut dat de kwaliteit van de opleiding bewaakt. Klachten van
andere aard kunnen direct gemeld worden bij First Aid Under Danger zelf.
Klacht melden bij het CIBOT:
administratie@cibot.nl
Klacht melden bij First Aid Under Danger:
info@FAUD.nl

12.0 Organisatie boom

De FAUD kwaliteitsgroep bestaat heden uit de volgende deelnemers:
Niek Schenkeveld: Docent instructeur FAUD, EHBO, BLS en PBLS. militair
verpleegkundige en eigenaar First Aid Under Danger & Reanimerendoejezo.nl.
Ingrid den Elzen: Aangewezen full instructeur FAUD, Instructeur EHBO, BLS en
PBLS. didacticus en trainingsacteur.
Max Wilting: Directeur CIBOT, uitgever van het FAUD boekwerk en
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kwaliteitsbewaker van de opleiding.
Colin Willemsen: Aangewezen full instructeur FAUD, werkzaam bij politie.
Adviseur mindset.
Michel Poot: Instructeur EHBO,PBLS en BLS, werkzaam binnen defensie en
verzorger van de mindset cursus.
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