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Instanties die een attest kennis van levensreddend handelen willen afleveren moeten voldoen aan 
voorwaarden zoals bepaald in het Ministerieel besluit tot uitvoering van het Vergunningsbesluit (25 november 
2016):  

1. Voorwaarden met betrekking tot de basisopleiding 

• De opleiding duurt minstens drie uur. 

• Het theoretische deel omvat minstens de typische gevaren voor kinderen, de basisprincipes van de 
eerste hulp, het stappenplan van reanimatie volgens de geldende richtlijnen van de European 
Resuscitation Councel en het bewustzijn, de ademhaling en de bloedcirculatie bij kinderen. 

• Het praktische deel, waarbij ruim de tijd gegeven wordt om te oefenen en waarbij minstens het 
inoefenen van de reanimatie op poppen met de maat van de opgevangen kinderen, de handelingen bij 
verslikken en stikken en de veiligheidshouding aan bod komen. 

2. Voorwaarden met betrekking tot de lesgever 
De lesgever heeft : 

• een van de volgende opleidingstitels of bekwaamheidsattesten: 

a) een masterdiploma of een diploma van universitair onderwijs Geneeskunde; 

b) een bachelordiploma of een diploma hoger onderwijs van één cyclus Verpleegkunde, of een 
diploma van gegradueerde in de verpleegkunde of een diploma van het derde jaar van de vierde 
graad van de studierichting Verpleegkunde, of een bachelordiploma of een diploma hoger 
onderwijs van één cyclus,Vroedkunde, of een diploma van gegradueerde in de vroedkunde; 

c) een geldig brevet Hulpverlener - Ambulancier. De hulpverlener - ambulancier is bovendien drager 
van een onderscheidingsteken, uitgereikt door de FOD Volksgezondheid, en heeft drie jaar 
ervaring in het kader van de dringende geneeskundige hulpverlening; 

d) een opleidingstitel die ten opzichte van de opleidingstitel, vermeld in punt a) en b), als 
gelijkwaardig erkend is als vermeld in de wet betreffende de uitoefening van de 
gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015; 

• en theoretische en praktische kennis van levensreddend handelen bij kinderen volgens de actueel 
geldende richtlijnen van de European Resuscitation Council, 

• en ervaring in het aanleren van levensreddend handelen volgens de actueel geldende richtlijnen van 
de European Resuscitation Council. 

3. Voorwaarden met betrekking tot het uit te reiken attest 

• Het attest toont aan dat de opleiding gegeven werd door jouw organisatie en door een lesgever, 
die voldoet aan de voorwaarden zoals vermeld in 2. 
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• Het attest vermeldt het aantal vormingsuren en de datum waarop de basisopleiding gevolgd werd. 

• Het attest toont aan dat de opleiding aangepast is aan de leeftijd van de opgevangen kinderen, 
reanimatietechnieken voor baby’s tot 1 jaar of reanimatie vanaf 1 jaar tot de puberteit, of de 
combinatie van beiden. 

 


