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Hulverlening duiken? 
De cursus hulpverlening duiken of HVD bestaat uit vier afzonderlijke cursussen die modulair 

opgebouwd zijn. Deze vier cursussen die gevolgd kunnen worden, zijn: 

 BLS (Basic Live Support) 

 OXIGEN PROVIDER (Zuurstof) 

 WOUNDCARE (ehbo) 

 RESCUE DIVER ( Redden) 

 

en worden enkel door een specialty instructeur redden van VVW gegeven. 

Cursus BLS? 
Tijdens de cursus BLS of Basic Life Support worden je de technieken van basis reanimatie 

aangeleerd. 

Tijdens de cursus worden eveneens de basisregels van een AED of Automatisch Externe 

Defibrillator toegelicht. 

Na het volgen van de cursus BLS kan jij:  

1) BLS en BLS bij verdrinking demonstreren op een BLS – pop.  

2) de veiligheidshouding demonstreren op een medekandidaat.  

3) aan de instructeur het "luchtwegobstructie– protocol" uitleggen en simuleren op een 

medekandidaat.  

4) aan de instructeur de voor- en nadelen toelichten over het gebruik van een AED-toestel. 

5) BLS zelfstandig uitoefenen in een echte situatie. 
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Cursus WOUNDCARE? 
Tijdens de cursus Woundcare of EHBO (Eerste Hulp Bij Ongevallen) wordt de eerste hulp 

ivm bloedingen, breuken, bewustzijnsstoornissen, ... aangeleerd.  Het is vooral een praktische 

cursus waarbij de leerstof met simulaties spelenderwijs wordt uitgewerkt. 

Na het volgen van de cursus WOUNDCARE /  EHBO kan jij:  

01) Hyperventilatie herkennen en weet je de EHBO maatregelen toe te passen. 

02) Vijf verschillende bloedingen herkennen en weet je de EHBO maatregelen op elke soort 

bloeding toe te passen. 

03) Een blaar / splinterwonde / insectensteek / tekenbeet verzorgen en toelichten aan de 

instructeur.  

04) Drie verschillende brandwonden herkennen en gepaste EHBO bieden.  

05) De verzorging van vrieswonden toelichten aan de instructeur.  

06) Vier soorten breuken herkennen en specifieke EHBO toepassen.  

07) Het verschil tussen een verstuiking en ontwrichting toelichten en gepaste EHBO 

toepassen.  

08) Het verschil tussen spierkramp, spierscheur en peesscheur toelichten en de gepaste EHBO 

toedienen.  

09) Zeven oorzaken van bewustzijnsstoornissen opnoemen en toelichten.  

10) Oorzaken van bewustzijnsstoornissen herkennen en gepaste EHBO toedienen.  

11) Shock herkennen en gepaste EHBO toedienen. 

12) Vier soorten verbanden correct aanbrengen bij een slachtoffer. 

13) Een wonde correct reinigen en ontsmetten. 

Cursus OXIGEN PROVIDER? 
De cursus Oxigen provider of Zuurstof leert je op een veilige en verantwoorde manier 

zuurstof toedienen na een duikongeval. Bovendien worden de belangrijkste duikongevallen 

tijdens de praktische  lessen overlopen. 

Na het volgen van de cursus OXIGEN PROVIDER / ZUURSTOF kan jij:  

1) de voor - en nadelen van vijf verschillende soorten O2 toestellen benoemen. 

2) een goede aankoop voor persoonlijk gebruik of clubgebruik doen. 

3) minstens één zuurstoftoestel bedienen. 

4) zuurstof toedienen aan een slachtoffer. 

5) symptomen, bij duikongevallen, herkennen waarbij zuurstof moet toegediend worden. 
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Cursus RESCUE DIVER? 
Simulaties van duikongevallen en reddingstechnieken in het water zijn dé onderwerpen bij de 

cursus Rescue diver of REDDEN. Tijdens de theorielessen wordt je voorbereid op het 

praktisch organiseren van eerste hulp aan de waterkant. Tijdens de praktische lessen worden 

simulaties aan de waterkant uitgevoerd om je te trainen in het handelen bij duikongevallen. 

Na het volgen van de cursus REDDEN kan jij:  

1) Symptomen herkennen van de meest voorkomende aandoeningen bij duikers. 

2) Alle aspecten van een integrale ongevalafhandeling benoemen en uitvoeren. 

3) Een reddingsopstijging maken met een bewust slachtoffer. 

4) Een reddingsopstijging maken met een bewusteloos slachtoffer. 

5) Een slachtoffer zoeken door gebruik te maken van drie soorten zoekpatronen. 

6) Een slachtoffer op drie verschillende manieren in het water verplaatsen. 

7) De uitrusting van een bewusteloos slachtoffer, in het water, ontdoen. 

8) Een bewusteloos slachtoffer op de kant brengen. 

9) Een volledige ongevalafhandeling organiseren bij een bewust en bewusteloos slachtoffer. 

Vrijstellingen voor de cursus HVD? 
 

VRIJSTELLING: CPR EHBO ZUURSTOF REDDEN 

DAN – BLS X    

DAN – AED course for Scuba Diving X    

DAN – BLS and First Aid X X   

DAN – Oxigen First Aid   X  

DAN – Advanced Oxigen First Aid   X  

DAN – Medical Oxigen Rebreather   X  

DAN – Oxygen First Aid for Aquatic 

Emergencies 

  X  

RODE KRUIS – Helper X X   

RODE KRUIS – Nijverheidshelper X X   

VRC – Hoger redder X X X  

VRC – Redder duiker X X X  

ERC X    

VERPLEEGKUNDIGEN X X X  

AMBULANCIERS X X X  

ARTSEN X X X  

BRANDWEERDUIKERS X X X X 
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Waar kan ik HVD cursussen volgen? 
Enkel bij een specialty instructeur redden kan je een cursus HVD volgen. 

Zoek je een specialty instructeur HVD? Kijk snel in de lijst van instructeurs op de VVW - 

Duiken website.  Via de handige zoekfuncties kan je snel een instructeur vinden. 

Welke cursus HVD moet ik volgen voor het behalen van mijn 

duikbrevet? 
Voor het brevet duiker 1* en 2* zijn de cursussen BLS en OXIGEN PROVIDER te behalen.  

Voor het brevet duiker 3* zijn alle vier de cursussen verplicht. 

Indien je reeds het brevet duiker 2* hebt, word je eveneens toegelaten tot de cursus RESCUE 

DIVER maar dit is geen verplichting. 

BLS, OXIGEN PROVIDER en WOUNDCARE kunnen eveneens gevolgd worden door niet – 

duikers. De cursus RESCUE DIVER is uiteraard om praktische redenen niet mogelijk. 

Wat zijn de deelnemingsvoorwaarden voor een cursus HVD? 
Tijdens je opleiding duiker 1* en 2* kan je de cursussen BLS, OXIGEN PROVIDER en 

WOUNDCARE volgen. 

Voor de opleiding duiker 3* is de cursus RESCUE DIVER een bijkomend onderdeel. 

Indien je het brevet duiker 2* behaalde, kan je eveneens met de opleiding RESCUE DIVER 

starten. 

Niet duikers kunnen zich inschrijven voor de cursussen BLS, OXIGEN PROVIDER en 

WOUNDCARE. 
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Hoe lang is mijn behaalde brevet geldig? 
Een behaald brevet van bovenstaande cursussen is drie jaar geldig. 

Wanneer binnen de drie jaar een hogere opleiding gevolgd wordt, blijft het brevet geldig.  

Na drie jaar kan een verlenging aangevraagd worden. Hiervoor dien je enkel de theoretische 

lessen te volgen en geen nieuwe PVB af te leggen.  

De maximale geldigheidsduur is zes jaar.  

Indien je na zes jaar een hogere opleiding wilt volgen ben je verplicht een nieuwe PVB te 

behalen voor de betreffende cursus. Er is geen verlenging meer mogelijk.  

Praktisch wil dit zeggen: een duiker behaalt het brevet duiker 1*. Binnen drie jaar wordt de 

vervolgopleiding duiker 2* behaald. De module BLS en OXIGEN PROVIDER dienen niet 

meer gevolgd te worden. Indien drie jaar verstreken, kan een verlenging aangevraagd worden. 

Na 6 jaar is men verplicht om de cursus volledig opnieuw te volgen.  

Hoe kan ik mijn behaalde HVD brevet verlengen? 
Een verlenging van je brevet kan je aanvragen bij een specialty instructeur redden.  

Maak een afspraak met jouw instructeur redden voor de herhalingslessen over de betreffende 

cursus.  

Een evaluatie / PVB moet je niet meer afleggen.  

Het is een opfrissing en bijscholing van wat je al geleerd hebt.  

Zo blijf je goed op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen omtrent EHBO en 

kan je de veiligheid aan de waterkant steeds verzekeren!  

Indien je een vervolgopleiding volgt en je brevet HVD is zes jaar oud moet je de 

evaluatie / PVB wel herhalen. 
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Bij welke instructeurs kan ik een opleiding HVD volgen? 
Zoek je een HVD instructeur? Kijk snel op de VVW – Duiken website in de lijst met 

Instructeurs. 

Via de handige zoekfuncties vind je snel een instructeur in jouw omgeving 

 

Welke cursussen moet ik aankopen? 
Voor BLS, WOUNDCARE en OXIGEN PROVIDER dien je enkel de Cd-rom HVD aan te 

kopen.  Deze kan je verkrijgen via het VVW – Secretariaat of HVD instructeur. 

Een HVD Cd-rom bevat alle informatie (cursussen, lesmappen, nuttige informatie, enz..) om 

voor je opleiding te gebruiken. 

De cursus RESCUE DIVER werkt ook met de Cd-rom maar het handboek “Specialisatie 

redden” heb je extra nodig. 

Je persoonlijke Cd-rom HVD kan je voor een gehele opleiding HVD gebruiken en dien je 

eenmalig aan te kopen. 

Als extra beschikt de Cd-rom over informatieve readers en handige links die je zeker van pas 

komen tijdens jouw opleiding.  Bovendien kan je het blijven gebruiken als handig naslagwerk.  

Ook voor kleine EHBO maatregelen in thuissituaties kan je deze Cd-rom gebruiken. 


