
 

 
 
 

Mechelen, 28/12/2017 
NELOS-secretariaat 

Aanpassingen lessenreeks en examen Duiker-Hulpverlener 
 
 

NELOS-Info nr. 314 

Beste duikschoolverantwoordelijken, instructeurs en bestuursleden 

Vanaf 2018 zal de opleiding tot Duiker-Hulpverlener er anders uit zien. Via de informatie in 
deze NELOS info, hoopt NELOS dat de nieuwe manier van werken duidelijk wordt voor 
onze leden. Indien er nog vragen zouden zijn, kan je steeds contact opnemen met het 
NELOS-secretariaat via secretariaat@nelos.be.  

1. Nieuwe examenorganisatie 

Vanaf 2018 wordt gewerkt met een modulair systeem: module theorie en module praktijk.  
Om te slagen voor dit brevet, dient de kandidaat in beide modules te slagen binnen een 
periode van 3 jaar die start met de slaagdatum van één van de beide modules. 

Het is niet verplicht om beide modules samen af te leggen. Indien hij/zij mislukt tijdens een 
deelname, voor één of beide modules, kan hij/zij zich opnieuw aanbieden op een volgende 
examensessie. 

Indien de kandidaat na deze periode van 3 jaar niet de beide modules heeft behaald, vervalt 
de module die ouder is dan 3 jaar. 

Vanaf 2018 worden twee examenmomenten, waarop de beide modules kunnen afgelegd 
worden, voorzien:  

 

• Zaterdag 26 mei 2018, Sint-Paulusinstituut, Gent, georganiseerd door 
WEVOS/OVOS. 

• Zaterdag 20 oktober 2018, Huis van de Sport, Berchem, georganiseerd door 
AVOS/BRAVOS/LIMOS.  

Elke kandidaat Duiker-Hulpverlener kan zich op beide examenmomenten aanbieden. Het 
inschrijvingsgeld voor beide modules bedraagt 20,00€. 

2. Vernieuwde opleiding 

De lessen Duiker-Hulpverlener worden verder georganiseerd per VOS.  
Als gevolg van de nieuwe examenorganisatie, verandert de timing van de lessen in 2018: 

• de lesmomenten in het voorjaar worden georganiseerd door WEVOS/OVOS. 

• de lesmomenten in het najaar worden georganiseerd door 
AVOS/BRAVOS/LIMOS. 
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Data en locatie zijn te vinden op de website van de respectievelijke VOSSEN. De 
deelnemers kunnen zelf beslissen waar ze de lessen willen volgen.  

Ook de lessen en PPT-presentaties zullen vanaf de lessenreeks in het najaar van 2018 
veranderen 

• uniforme presentaties. 

• steeds vertrekkend vanuit een casus of probleem. Vanuit deze startcasus 
worden dan de hieraan vasthangende biologie-, fysica- en geneeskundige topics 
besproken.  

 

3. Bijscholing Duiker-Hulpverlener 

• Elke VOS of club mag een bijscholing organiseren.  

• De bijscholing duurt 3 uur (2 uur theorie en 1 uur CPR-AED/zuurstoftoediening). 
Tijdens de theorie worden 2 onderwerpen behandeld, in 2018 zijn deze 
‘immersie longoedeem’ en ‘gevaarlijke mariene dieren’. Er is nu voor elke topic 
een standaard-presentatie beschikbaar, zodat uniformiteit gegarandeerd wordt.  

• Een bijscholing is gratis voor de deelnemers en heeft geen examen. Deelname is 
voldoende. 

• De organisator van deze bijscholing moet deze 4 weken op voorhand melden 
aan NELOS; de lijst met deelnemers moet 10 dagen voor de bijscholing worden 
doorgestuurd naar NELOS, zodat alle deelnemers een bijscholingsbewijs kan 
bekomen. 

 

4. Train the Trainer  

• Noodzakelijk om de kwaliteit van de opleiding DHV te blijven garanderen.  

• Deelnemers zijn minimaal 1*I of arts; de aanwezigen zullen de 
voorkeurspersonen zijn om de regionale lessen te geven en/of jury te zijn op het 
examen Duiker-Hulpverlener.  

• Dinsdag 20 februari 2018, Duikershuis Mechelen.  

• Topics: EHBO en CPR.  

• Op voorhand inschrijven is verplicht via secretariaat@nelos.be. Dit kan vanaf 01 
januari 2018.   

 
Met vriendelijke groeten 
 
Technisch Directeur Voorzitter Geneeskundige Commissie 
Sven VANDEKERCKHOVE Catherine DE MAEYER 
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