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Geneeskundige Hulp aan de Bevolking

INTERPRET ATIEVE OMZENDBRIEF

van het gewijzigde koninklijk besluit van 13 februari 1998 betreffende de opleidings- en
vervolmakingscentra voor hulpverleners-ambulanciers.
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Uit de vragen van de opleidingscentra, de hulpverleners-ambulanciers en hun afgevaardigden blijkt
dat de bepalingen betreffende de beoordelingsprocedure, bedoeld in de artikelen 17 en 18 van het
bovengenoemde koninklijk besluit, niet erg duidelijk zijn wat de eenvormigheid van hun uitvoering
betreft.
Deze omzendbrief wil daarom elementen aanreiken met het oog op een beter begrip en een meer
eenvormige toepassing van de beoordeling.
0

De beoordelingsprocedure wordt door elk erkend centrum georganiseerd op het einde van de
cyclus van permanente opleiding vootafgaand aan de vervaldatum van het brevet.

0

Die procedure heeft tot doel de bekwaamheid van de hulpverlener-ambulancier na te gaan
met het oog op een eventuele verlenging van zijn brevet, dat 5 jaar geldig blijft.

0

De bedoelde beoordeling van de hulpverlener-ambulancier heeft enkel betrekking op de
vakken die in het opleidingscentrum georganiseerd werden. Vandaar dat bepaalde
beoordelingsprocedures voorlopig slechts betrekking hebben op de inhoud van een, twee,
drie of vier opleidingscycli.

0

De beoordeling berust op de in bijlage 5 van het bovengenoemde besluit bepaalde
methodologie.

0

Die methodologie moet op voorhand uitgelegd worden aan de hulpverleners-ambulanciers,
welke die tijdens de bijscholingscursussen moeten toepassen en dat om de eenvoudige reden
dat die methodologie beschouwd wordt aIs de referentie voor het optreden van de
hulpverlener -ambulancier.
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0 De beoordeling zit in het totaal van de 24 uur bijscholing en er zijn voor de hulpverlenerambulancier dus geen bijkomende verplichte uren. Indien de beoordelingsprocedure om
organisatorische redenen buiten de eigenlijke cyclus plaatsvindt, wordt de tijd besteed aan
één sessie aIs kredieturen aangerekend voor de volgende cyclus.
0 De beoordeling slaat op criteria m.b.t. de onderlinge overeenstemming tussen kennis en de
praktische toepassing hiervan door de hulpverlener-ambulancier : de in aanmerking
genomen criteria hebben betrekking op de bekwaamheid van de hulpverlener-ambulancier
om adequaat en logisch op te treden.
0

De algemene beoordeling wordt aIs gunstig of ongunstig geformuleerd. Er wordt geen
cij fermatige kwotering toegekend.

0 EIke negatieve beoordeling moet gemotiveerd worden en aan de betrokkene toegelicht
worden : het doel ervan is van constructieve aard. Die toelichtingen moeten de betrokkene
ertoe aanzetten zijn prestaties te verbeteren.
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0 Een beoordeling wordt aIs ongunstig beschouwd indien de hulpverlener-ambulancier een
fout begaat die schadelijk is voor de patient in gevaar.
0 ln geval van een ongunstige beoordeling moet het centrum het diensthoofd van de
betrokkene hiervan op de hoogte brengen. Het centrum deelt deze laatste het tijdsschema
van de volgende procedures mee zodat die hierop aanwezig kan zijn.
0

Overeenkomstig artikel 19 van het bovengenoemde besluit moet de hulpverlenerambulancier, in geval van een ongunstige beoordeling, zijn werkzaamheden opschorten
totdat hij een gunstige beoordeling behaalt.

0

Indien de evaluatie negatief is, kan de betrokkene zich aanbieden voor een nieuwe evaluatie,
binnen drie maanden. Die evaluatie gebeurt overeenkomstig de bepalingen van artikel 18, §2
van bovengenoemd besluit en wordt uitgevoerd door twee andere personen dan deze die de

eerste test hebben afgenomen.
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Voor Minister Magda AELVOET, afwezig
T\~

1\ K:~:n+~-

"n~

A ~h+~~n_~~~nl,~~

