
Opleiding en bijscholing 2022 
hulpverlening duiken.  (HVD) 

 

De specialty’s HVD praktisch: 

 De speciality bestaat uit de modules BLS, Woundcare, O2 en AED die gespreid over twee 
zondagen zullen gegeven worden.  

 De opleiding/bijscholing zal gegeven worden door onze eigen gecertifieerde iHVD 
instructeurs Johan Verschoren, Jan De Baerdemaeker en Stijn Delaure.  

 De specialty’s HVD opleiding/bijscholing gaan door op zondag 13 en 20 februari 2022 telkens 
van 09u00 tot 13u00. Op 13 februari worden BLS en AED gegeven,  met op 20 februari 
Wound Care en Zuurstof.   

 Locatie: Clubhuis “The Frogmen” Fort 3, Frans Beirenslaan 2A9 te Borsbeek 2150. 

Deelnemingsvoorwaarden specialty’s HVD: 
 

 Lid zijn van een VVW-Duiken  

 Een geldig medisch getuigschrift hebben 

 Minimum 14 jaar zijn op de dag van de homologatie. 

 Niet-duikers kunnen ook deelnemen aan de opleiding BLS, AED, ZUURSTOF en WOUNDCARE. 
Hiervoor dien je wel minstends niet-duikend lid te zijn of partner van een duikend/niet-
duikend lid te zijn.  
 

Welke specialty’s HVD voor welk brevet? 
 

 Voor het brevet duiker 1* zijn de cursussen BLS en ZUURSTOF een homologatieverplichting. 

 Voor het brevet duiker 3* zijn BLS, ZUURSTOF, EHBO te behalen. 

 BLS, AED, ZUURSTOF en WOUNDCARE kunnen gevolgd worden door niet-duikers.  

 De Speciality blijft 3 jaar geldig na datum van homologatie. In het jaar 3 t/m 6 na datum van 
oorspronkelijke homologatie kan kostenloos de bijscholing gevolgd worden waarna de 
speciality homologatie automatisch verlengd wordt.  

 Na het verloop van het 6de jaar dient een nieuwe opleiding gevolgd te worden met een 
aansluitend een nieuwe homologatie-aanvraag. 

 Gelieve dus even de tijd te nemen om op je laatste homologatiekaartjes naar de datum te 
kijken. Indien de vervaldatum niet ouder of gelijk is aan 3 jaar, hoef je nog geen bijscholing 
te volgen. Indien ouder dan 3jaar maar nog geen 6 jaar, dan is een gratis bijscholing van 
toepassing! Indien ouder dan 6jaar, is een nieuwe opleiding met (te betalen) homologatie 
vereist.  
 



Zijn er kosten aan verbonden? 

 Per specialty is er na de opleiding een eenmalige homologatiekost van 20 Euro, enkel voor 
duikende leden. Voor niet-duikende leden zijn er geen homologatiekosten verbonden. Zij 
krijgen een attest van deelname. 
 

 De bijscholing is kostenloos (in geval van een bestaande speciality niet ouder dan 6 jaar). Na 
het 6de  jaar dient men de specialty’s opnieuw te volgen met homologatiekost. 

 

 Bij inschrijving voor het volgen van deze specialty’s dien je op VOORHAND  te betalen voor 
de homologaties (20 Euro/specialty), eventueel indien gewenst de USB-stick HVD (10 Euro) 
en/of een pocket mask (12Euro). 

Hoe is de specialty’s HVD opgebouwd? 

De cursus hulpverlening duiken of HVD bestaat uit 5 specialty’s die modulair zijn opgebouwd. 

De specialty BLS of BASIC LIFE SUPPORT of CPR: 

Tijdens de specialty Basic Life Support worden je de technieken van basisreanimatie 
aangeleerd.  

De specialty AED of AUTOMATISCHE EXTERNE DEFIBRILLATOR : 

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. 

De specialty WOUNDCARE: 

De specialty WOUNDCARE 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. 

De specialty ZUURSTOF / OXYGEN PROVIDER: 

Bereid je voor op situaties waarbij je zuurstof moet toedienen aan een slachtoffer. Tijdens de 
praktische lessen worden een aantal duikongevallen overlopen en cases gesimuleerd. 

Hoe je voorbereiden op de specialty’s: 

 Een goede voorbereiding is essentieel voor het goede verloop van de specialty HVD. Dit kan 
via onze website http://frogmen.be/moodle met de gratis Moodle applicatie.  

 Je hebt de mogelijkheid om een USB-stick te bestellen via de duikschool aan 10 Euro/st., dit 
is echter geen verplichting noch noodzaak. 

 Bij onduidelijkheden kan je met je vragen terecht bij ons HVD team via een van de 
onderstaande emailadressen: 

Jan.debaerdemaeker@telenet.be  
Johan.verschoren@gmail.com 
stijndelaure@yahoo.com 
duikschool@frogmen.be 
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Hoe inschrijven? 

 Via het online inschrijvingsformulier op onze website. Graag inschrijven voor 31 januari 2022.  

Het HVD opleidingsteam rekent op een talrijke opkomst en wenst wij je een leerrijke 
opleiding/bijscholing toe! 
 
Met sportieve groeten,  
 
 

 
De Duikschool v/d 

Koninkelijke Duikclub The Frogmen 


