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Dienst 42 
Veiligheid en Protocol

Verslag aan de Provincieraad 

betreft SUBSIDIES 
 Toelage aan de vzw Medisch Oost-Vlaanderen ter 

ondersteuning van de georganiseerde opleidingen. 
verslaggever de heer Jean-Pierre Van Der Meiren 

Mevrouwen en mijne Heren, 

De Raad verklaarde zich in zitting van 10 maart 1993 akkoord om als 
medestichter van de vzw Medisch Oost-Vlaanderen (MEDOV) op te treden. 

Momenteel zijn er, naast de provincie, 61 van de 65 Oost-Vlaamse 
steden en gemeenten betalend lid van de vzw Medov. 

Naast de bijdrage van de provincie in de werkingskosten van de vzw 
ten bedrage van € 33 039,00, is er eveneens een toelage ten bedrage van 
€ 3 681,00 voorzien voor permanente opleiding en bijscholing van 
hulpverleners-ambulanciers.  

Sedert eind 1997 is de vzw Medov gestart met de organisatie van deze 
opleidings- en bijscholingssessie voor de verantwoordelijke uit de medische 
sector in de rampenplanning. 

Binnen de vzw Medov is het opleidings- en vervolkmakingscentrum 
voor hulpverleners-ambulanciers werkzaam dat voor alle Oost-Vlaamse 
ambulanciers zowel de basisopleiding (120 uur theorie en praktijk + 40 uur 
stage) als de permanente vorming (24 uur/jaar) verzorgt. 

*            * 
* 

Basisopleiding 

In 2003 werden er 2 basisopleidingen georganiseerd.  

o regio Sint-Niklaas – 34 kandidaten – 29 cursisten namen deel aan het 
examen – 24 slaagden 

o regio Gent – 34 kandidaten – 29 cursisten namen deel aan het examen – 
25 slaagden. 

In totaal behaalden er dus 49 nieuw opgeleide ambulanciers hun brevet. 

Permanente vorming 

Daarnaast werd aan ± 700 hulpverleners-ambulanciers, gespreid over 60 
sessies (gaande van 2 tot 8 uur/sessie), de voorziene permanente vorming 
gegeven. 
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Iedere ambulancier dient per jaar 24 uur permanente vorming (bijscholing) te 
volgen. Hiervan organiseert de school zelf 16 uur (8 uur praktijk + 8 uur theorie) 
die verplicht te volgen zijn door iedere ambulancier. De overige 8 uur worden 
regionaal (5 regio's : Aalst, Eeklo, Gent, Sint-Niklaas, Zuid-Oost-Vlaanderen) 
georganiseerd. 

De 16 uur permanente vorming georganiseerd door de school werd opgedeeld 
in 2 modules van telkens 4 uur praktijk en 4 uur theorie. Elke praktijkmodule 
werd 13 x georganiseerd op een vaste lokatie (in de lokalen van de KSMD, 
Leopoldskazerne), de theorie vond 6 x plaats, telkens in een andere regio. 
Door de school werden in totaal 38 sessies van 4 uur georganiseerd. 

Evaluatieproef verlenging 100-badge 

Vijfjaarlijks, na datum van uitreiking van de 100-badge, dient elke ambulancier 
een evaluatieproef af te leggen, ter verlenging van de badge en dient hij/zij 
binnen die 5 jaar, 120 uur bijscholing gevolgd te hebben, zijnde 24 uur per jaar. 

In 2003 werden 78 ambulanciers uitgenodigd naar de evaluatieproeven. 58 
ambulanciers slaagden – 13 ambulanciers dienen nog te herkansen - 7 waren 
afwezig. 

*            * 
* 

De kostprijs voor deze opleidingen en bijscholingen beloopt 
± € 120 000, 00. 

Deze kosten worden gedekt door de subsidies van de FOD 
Volksgezondheid en de inschrijvingsgelden. De provinciale toelage laat ons 
evenwel toe het didactisch materieel, noodzakelijk voor de permanente 
vorming, verder uit te bouwen. 

Gent, 2 juni 2004 

Namens de Bestendige Deputatie : 

de Provinciegriffier, de Gouverneur-Voorzitter, 
Albert De Smet Herman Balthazar 


