
Opleiding en bijscholing  
hulpverlening duiken.  (HVD) 

Deelnemingsvoorwaarden cursus HVD 

 

- Tijdens de opleiding duiker 1* en 2* kan je de cursussen BLS,AED,ZUURSTOF en EHBO volgen. 

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

- Indien je het brevet duiker 2* behaalde of heeft, kan je eveneens met de opleiding REDDEN 

starten. Op voorwaarde dat je de specialty’s BLS,ZUURSTOF en EHBO al bezit! 

- Als kandidaat duiker 1* ben je verplicht om de specialty’s BLS en  ZUURSTOF te volgen. Dit is 

de voorwaarde om het brevet te kunnen homologeren! 

- Niet duikers kunnen zich inschrijven voor de specialty’s BLS, AED? ZUURSTOF en EHBO. 

Hiervoor dien je wel lid te zijn  van  onze duikclub en 14 jaar zijn op de dag van de 

homologatie. 

- De specialty REDDEN is omwille van de praktische inhoud niet mogelijk te volgen voor niet-

duikers. 

Wie kan de cursus HVD volgen, 
 

Volgende voorwaarden gelden als ingangsniveau: 

- Lid zijn van een VVW-Duiken duikschool/ duikclub duiker of niet duiker! 

- Een geldig medisch getuigschrift hebben. (Alleen voor duikers!) 

- Minimum 14 jaar zijn op de dag van de homologatie. ( is geen verplichting om deze uit 

interesse te volgen!) 

- Niet duikers kunnen zich inschrijven voor de cursussen BLS,AED,ZUURSTOF en EHBO puur uit 

interesse en meerwaarde! 

- Specialty REDDEN is omwille van de praktische inhoud niet mogelijk te volgen voor niet-

duikers. 

 

Welke cursus HVD voor welk brevet? 

 

- Voor het brevet duiker 1* en duiker 2* zijn de cursussen BLS en ZUURSTOF een 

homologatieverplichting voor duiker 1 ster! 

- Voor het brevet duiker 3* en 4* zijn BLS, ZUURSTOF, EHBO en REDDEN te behalen. 

- Indien je al een brevet duiker 2* hebt, kan je toegelaten worden voor de cursus REDDEN ( op 

voorwaarde dat je de specialty’s BLS/ZUURSTOF/EHBO behaalde) maar is geen verplichting. 

- BLS, AED, ZUURSTOF en EHBO kunnen gevolgd worden door niet-duikers. REDDEN kan NIET 

gevolgd worden omwille van de praktische inhoud! 

- De cursus AED is een separate specialty en kan gevolgd worden door alle duikers en niet 

duikers vanaf 14 jaar! 



Hoe is de cursus HVD opgebouwd? 

 

De cursus hulpverlening duiken of HVD bestaat uit vijf onderdelen of vijf specialty’s die modulair zijn 

opgebouwd. 

Deelnemingsvoorwaarden: 

Tijdens je opleiding duiker 1* en 2* kan je de cursussen BLS, ZUURSTOF en EHBO volgen. Voor de 

opleiding duiker 3* is de cursus REDDEN een bijkomend onderdeel. 

Indien je het brevet duiker 2* behaalde kan je eveneens met de opleiding REDDEN starten. Op 

voorwaarde dat je de specialty BLS, ZUURSTOF en EHBO reeds behaalde! 

Niet duikers kunnen zich inschrijven voor de specialty BLS, ZUURSTOF en EHBO zonder lid te 

worden van VVW - Duiken. Indien je een verzekering wil afsluiten tijdens de opleiding dien je wel lid 

te worden van een VVW - club en 14 jaar te zijn op de dag van homologatie. 

Specialty REDDEN is omwille van de praktische inhoud niet mogelijk te volgen voor niet - duikers. 

BLS of BASIC LIFE SUPPORT: 

Tijdens de cursus/ specialty BLS of Basic Life Support worden je de technieken van basis reanimatie 

aangeleerd. Eveneens worden de basisregels van een AED of Automatische Externe Defibrillator 

toegelicht. 

AED of AUTOMATISCHE EXTERNE DEFIBRILLTOR : 

Een AED toestel correct en veilig gebruiken tijdens een reanimatie vormen de kern van deze cursus. 

Tijdens de cursus ga je aan de slag met een AED – trainer die je aanleert een echte AED te gebruiken. 

EHBO/ WOUNDCARE: 

De cursus : specialty EHBO ( eerste hulp bij ongevallen) maakt jou vaardig in eerste hulp van 

bloedingen, breuken, bewustzijnsstoornissen, brandwonden, beten, …. Het is vooral een praktische 

cursus waarbij leerstof met simulaties spelenderwijs wordt uitgewerkt. 

ZUURSTOF / OXYGEN PROVIDER: 

Bereid je met de cursus / specialty zuurstof voor op situaties waarbij je zuurstof moet toedienen aan 

een duikslachtoffer en of andere traumatische slachtoffers. Tijdens praktische lessen worden de 

belangrijkste duikongevallen overlopen en cases gesimuleerd. 

REDDEN / RESCUE DIVER: 

Simulaties van duikongevallen en redding technieken in het water zijn de onderwerpen van de cursus 

specialty redden. Tijdens de theorielessen word je voorbereid op het praktisch organiseren van 

eerste hulp aan de waterkant. Tijdens de praktische lessen worden simulatie aan de waterkant 

uitgevoerd om je te trainen in het handelen bij duikongevallen. Deze cursus is een apart onderdeel 

en vraagt extra lesmomenten! 

 

De organisatie en het geven van de HVD- cursussen, gebeurt uitsluitend door Specialty Instructeurs 

HVD van VVW-Duiken! 



VRIJSTELLINGEN VOOR DE CURSUS HVD? 

De hieronder vermelde behaalde brevetten komen in aanmerking: 

De opleiding Hulpverlening van VVW-Duiken is opgevat als een open opleiding.  
Hiermee wordt bedoeld dat duikers die bij andere organisaties bepaalde opleidingen, cursussen 
m.b.t. Hulpverlening gevolgd hebben of beroepshalve de nodige vaardigheden beschikken en kunnen 
inschalingen aanvragen na controle van de maximum geldigheid. Zij krijgen hiervoor een vrijstelling.  
De Specialty Instructeur hulpverlening duiken is de aanspreekpersoon om jouw vrijstelling te regelen.  
Hieronder een overzicht van brevetten / diploma’s die in aanmerking komen. 

 

 
 Aan het toekennen van een vrijstelling zijn weliswaar enkele voorwaarden verbonden:  
 Reeds behaalde brevetten mogen niet ouder zijn dan drie jaar.  

 Het attest / diploma andere organisatie is niet ouder dan geldigheidsduur van dat brevet. 
Attesten bijscholingen mogen niet ouder zijn dan 3 jaar!  
 
Vb: een brevet, van een andere organisatie, is twee jaar geldig. Indien dit vervallen is 
=>module / cursus bij VVW eveneens opnieuw te volgen.  
Twijfel niet de specialty instructeur HVD aan te spreken wanneer je nog vragen of 

onduidelijkheden hebt. Hij / zij zal je graag helpen. 

Zijn er kosten aan verbonden? 

 

- De cursussen zijn kosteloos, maar lesboeken dienen aangekocht te worden, alsook de 

homologatiekost. 

- Bijscholingen zijn kosteloos indien niet ouder dan 3 jaar en maximum 6 jaar. Na 6 jaar dient 

men de specialty’s opnieuw te volgen.  

- Bij inschrijving voor het volgen van deze specialty’s dien je op VOORHAND  te betalen voor 

de cursusboeken en homologatie. Vraag aan uw hoofd van de duikschool! 

  



Wanneer?  
ZATERDAG 16 februari 2019 BLS en AED 

 docenten: Johan Verschoren (BLS) en Jan De Baerdemaeker ( AED) 

ZATERDAG 23 februari Wound Care en O2 

docenten: Dr. Felix Mol (WC) en Stijn Delauré (O2) 

De cursussen worden gegeven van 09u00 tot en met 13u00. 

De cursussen gaan door in het clubhuis van duikclub The Frogmen vzw. 

Hoe inschrijven? 

- Via de website www.frogmen.be , aanmelden via leden, Duikschool , informatie 

- (bijscholingen zijn gratis!) 

http://www.frogmen.be/

