
 
 

Voshaar MBO Outdoorsports & Guiding, Winterswijkseweg 17, 1752 BV Eibergen 

Wilderness and Remote First Aid 

 

Deze cursus duurt 2 dagen en wordt afgerond met een certificaat van De Voshaar bij volledige 
deelname en voldoende prestatie op basis van een volledig uitgewerkte casus. 

De eis voor deelname aan deze cursus is het overleggen van een actueel EHBO of MFA certificaat, 
tijdens de cursus zal basis eerste hulpverlening slechts kort aan bod komen. 

Benodigde materialen worden ofwel door de Voshaar verzorgd of staan vermeld in de materiaallijst 
die door de Voshaar wordt verstrekt na inschrijving. 

 

Inhoud module dag 1 Basis Wildernis First Aid 

Doel van de module: 

Deelnemers bewust maken van de noodzaak van Wildernis First Aid en de verschillen die er kunnen 
zijn vergeleken met reguliere eerste hulpverlening. Daarnaast het beheersen en kunnen toepassen 
van vaardigheden en technieken die horen bij Wildernis First Aid. 

Leerdoelen: 

Deelnemers zullen in staat zijn tot: 

- Het herkennen van verschillen tussen Wildernis First Aid en Medic First Aid 
- Het belang van eventuele juridische aspecten met betrekking tot wildernis first aid en 

aansprakelijkheid in verschillende landen. 
- Het goed voorbereiden en plannen van een trip naar een wildernisgebied 
- Het inzien van het belang van eigen fysieke en mentale gesteldheid wanneer je een trip 

begeleid en tevens dit te kunnen blijven waarborgen tijdens een verblijf in een 
wildernisgebied 

- Juist reageren, plannen en actie te ondernemen in een noodsituatie 
- Het werken met beperkte materialen en oplossingsgericht te denken 

Onderwerpen: 

Introductie: 

- Waarom deze cursus is ontwikkeld en het verschil tussen Wildernis First Aid en Medic First 
Aid 
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Voorbereiding en planning 

- Voorbereiding en preventie van ongelukken en situaties die kunnen leiden tot een 
noodsituatie 

- Inzicht krijgen in de verschillende aspecten die komen kijken bij het plannen van een trip 
- Inventariseren van vaardigheden en informatie inwinnen van deelnemers en/of andere 

gidsen 
- Het opstellen van een noodplan 
- Het documenteren van planning en noodsituaties en SOAP-note 
- Hoe om te gaan met een sterfgeval in een wildernissituatie, mentaal en juridisch 
- Taken, kwaliteiten en verantwoordelijkheden van een wildernisgids 

 

Algehele gezondheid 

- Het belang van schoon water en hoe dit te verkrijgen 
- Basis hygiëne in een wildernisgebied 
- Het voorkomen en tegengaan van verspreiding van besmettelijke ziekten  
- Voorkomen van infecties 
- Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen 
- Het belang van voldoende slaap 

 

STOP/Plan 

- Omgeving controleren en gevaar herkennen 
- Triage 
- Eerste check van slachtoffers, hulpverlening 
- Verplaatsen van zieke en/of gewonde mensen 
- Shock herkennen, voorkomen en leren om te gaan met shock 
- Tweede check 
- Head to toe check, hands on/hands off 
- Stabiliseren 
- Het opstellen van een plan 
- Communicatiemethoden om hulpdiensten te bereiken en wanneer en hoe hulp in te 

schakelen 
- Vaststellen van mogelijke hulpdiensten (wie, transport, materialen) 
- Welke informatie geef je bij het inroepen van hulpdiensten 
- Hoe te handelen bij meerdere slachtoffers 

Soort training: Theorie/praktijk 

Tijdsduur: Ongeveer 8 uur 

 

Benodigde materialen: Voldoende schrijfwaren, zie materiaallijst in bevestigingsmail 
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Module dag 2 Wilderness en Remote First Aid 

 

Doel van de module:  

De deelnemers levensreddende en/of andere noodzakelijke handelingen leren beheersen op een 
basis en gevorderd niveau 

 

Leerdoelen: 

Deelnemers zijn in staat tot: 

- Het herkennen van noodgevallen 
- Verschillende soorten noodgevallen herkennen 
- Juist reageren op een noodgeval 
- Basis eerste hulp toe te passen 

 

Onderwerpen: 

- Inhoud Eerste hulp kit 
- Basis Eerste Hulp verlenen (ABCD) 
- Soap- note 
- Plan maken 
- Vuur en shelter 
- Group management 
- Geïmproviseerde spalken 
- Geïmproviseerde draagbaar 
- Tourniquet en andere materialen gebruiken 
- Improviseren met beperkte middelen 

 

Soort training: Theorie/praktijk in de vorm van casussen 

 

Tijdsduur: 8 uur 

 

Benodigde materialen: voldoende schrijfmateriaal, zie materiaallijst bevestigingsmail 

 


