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Organisatie
KU Leuven, Faculteit Geneeskunde, Afdeling Urgentiegeneeskunde in samenwerking met 
Defensie (Koninklijke Militaire School en de Medische Component) en het Vervolmakings- 
centrum voor Verpleegkundigen-NVKVV, met de medewerking van experten o.a. uit de 
andere Vlaamse universiteiten.

Wanneer
De cursus loopt van oktober 2016 tot april 2017 (met uitzondering van de vakantieperiodes). 
De lessen worden telkens op woensdag gegeven tussen 10 en 18 uur. Het examen bestaat uit 
een schriftelijke en mondelinge proef.

Waar
Auditorium, UZ Leuven, campus Pellenberg, Weligerveld 1, 3041 Pellenberg of indien het item 
van de lesdag dit vereist: Militair Hospitaal Koningin Astrid te Neder-over-Heembeek.
Enkele externe bezoeken maken deel uit van het programma.

Inschrijving
Kandidaturen met vermelding van diploma en huidige functieomschrijving dienen te 
worden gericht aan het cursussecretariaat: UZ Leuven, campus Gasthuisberg, secretariaat 
spoedgevallendienst, Herestraat 49, 3000 Leuven, e-mail: bea.ingelberts@uzleuven.be
Kandidaten van Defensie richten hun aanvraag tot DGHR HRB-VR/Med.
Leden van het NVKVV richten hun aanvraag tot het secretariaat van het Vervolmakings- 
centrum: tel: 02 737 97 85, fax 02 734 84 60, e-mail: navorming@nvkvv.be.

Uiterste inschrijvingsdatum basismodule: 1 september 2016. Het aantal deelnemers is 
beperkt.

Kostprijs
•  175 euro administratiekost per academiejaar (inschrijving aan de KU Leuven met 
   studentenkaart en de daaraan verbonden rechten)
•  90 euro per lesdag: -  Basismodule (630 euro)
  -  Module Technologische rampen (360 euro)
  -  Module Management (360 euro)
met inbegrip van warme middagmalen en koffie. Deze prijzen zijn afhankelijk van  
eventuele wijzigingen in het programma. Betaling gebeurt na ontvangst van factuur.

Cursussecretariaat
UZ Leuven, campus Gasthuisberg, secretariaat spoedgevallendienst, Herestraat 49, 3000 
Leuven, tel. 016 34 39 52, fax 016 34 38 94, e-mail: Bea.Ingelberts@uzleuven.be

Ontwerp en realisatie: dienst communicatie UZ Leuven
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Doelstelling en doelgroep

De opleiding heeft als doel de vorming van deskundigen in 
rampenmanagement. De opleiding is bestemd voor artsen, 
universitair gediplomeerde gezondheidswerkers,  verpleeg-
kundigen, beleidsverantwoordelijken en verantwoordelijken 
van hulp- en ordediensten met de rang van officier of gelijk-
gestelden.  

Concept

De lessencyclus bestaat uit een basismodule en een aantal 
gespecialiseerde modules. De lessencyclus omvat theoretisch 
onderricht, praktische demonstraties en oefeningen. De cyclus 
wordt afgesloten met een schriftelijk en mondeling examen.

De gespecialiseerde modules zijn: 

•  Technologische rampen 
•  Crisismanagement 
•  Ziekenhuisrampenplanning
•  Medische technieken
•  Psychosociale hulpverlening

Het behalen van het getuigschrift rampenmanagement kan  
gespreid worden over twee academiejaren. In de loop van die 
twee jaren dient u de basismodule en minimum twee gespeciali-
seerde modules te volgen en te slagen in het examen.

BASISMODULE (12-19-26 OKT. 2016 / 9-16-23-30 NOV. 2016 / 7 DEC. 2016)

•  Algemene begrippen 
•  Wetgevend kader rampenplanning in België
•  De weg van het slachtoffer
•  Specifieke risico’s en de toepassing van de basisorganisatie bij specifieke risico’s
•  Operationele aspecten, toepassingen en oefeningen
•  De afwikkeling
•  Workshops

Examen basismodule op 7 december 2016

MODULE TECHNOLOGISCHE RAMPEN (14-21 DEC. 2016 / 11-18 JAN. 2017)

•  Verkeer (baan - spoor - luchtvaart - zeevaart) 
•  IT 
•  CBRNE (Chemische - Biologische - Radiologische - Nucleaire incidenten), ontploffingen, 

brand

MODULE MANAGEMENT (25/01/2017 / 1-8-15-22/2/2017 / 8-15/3/2017)

•  Planning 
•  Bevelvoering 
•  Operationele aspecten
•  Humane problemen 
•  Logistiek en communicatie 
•  Media 
•  Nazorg 

Eindexamen permanente vorming rampenmanagement 
•  schriftelijk examen op 22 maart 2017
•  mondeling examen op 19 april 2017
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