
LOTUSslachtoffers stellen hulpverleners 
in staat om te oefenen en te leren en dat 
is heel belangrijk in de medische wereld.

Leer nu zelf grimeren en acteren om 
realistische ongevalssituaties en 
ziektebeelden in scène te zetten!

Landelijke Opleiding Tot  
Uitbeelding van Slachtoffers

sinds 1963
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Alle relevante informatie 
vind je op de website 
www.organisatielotus.nl.

LOTUS is een Benelux 
geregistreerd merk.

De organisatie LOTUS heeft kwaliteit hoog in het 
vaandel staan. Dat komt tot uiting in de manier 
waarop de aangesloten kringen hun cursisten 
opleiden tot gedegen en gedreven 
LOTUSslachtoffers: mensen die zich met 
vakbekwaamheid en vooral met plezier inzetten 
bij opleidingen, trainingen en examinering van 
eerstehulpverleners.
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Ben je eerstehulpverlener?
Heb je affi niteit met de wereld van de 

ongevallen en acute ziektebeelden 
en wil je die kennis uitbreiden?

Word dan LOTUSslachtoffer.



Je hebt ze vast al eens meegemaakt bij je examen 
Eerste Hulp of BHV: mensen die zich voordoen als 
slachtoffer en precies weten wat ze moeten uitbeelden 
en hoe ze zich moeten gedragen.

Als LOTUSslachtoffer leer je dat en heb je meer 
medische achtergrondinformatie en parate kennis 
dan de gemiddelde hulpverlener. Je leert ook grimeren 
en daarbij de juiste kleur en kenmerken van een wond 
en de huid er omheen te bepalen. Het moet immers zo 
realistisch mogelijk zijn.
Dat geldt ook voor je gedrag: hoe is bijvoorbeeld je 
reactie als slachtoffer op de hulpverleners?

Je hebt een geldig diploma Eerste Hulp of Rode-
Kruiscertifi caat 4100.

Daarnaast heb je een goede gezondheid, inlevings-
vermogen en natuurlijk tijd.

Waar moet je aan voldoen voordat je 
kunt beginnen met de opleiding?
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Wat leer je tijdens een opleiding tot 
LOTUSslachtoffer?

De opleiding

De kosten voor de reguliere opleiding zijn afhankelijk 
van de locatie en het aantal deelnemers. 
Heb je belangstelling voor de reguliere of voor de 
versnelde opleiding en wil je weten wat het kost? 
Laat het weten via  het contactformulier op www.
organisatielotus.nl of stuur een e-mail naar secretaris@
organisatielotus.nl. Je ontvangt dan zo spoedig mogelijk 
alle relevante informatie.

De Kosten

Als je eenmaal een LOTUSslachtoffer bent, ontvang 
je aanvragen om mee te doen aan rampen- en 
eerstehulp-oefeningen of om slachtoffer te zijn tijdens 
examens en eerstehulp lessen. Je maakt dan echt een 
verschil.

Over het hele land verspreid zijn LOTUSkringen, waar je 
een opleiding kunt volgen. Er is altijd wel een kring bij 
jou in de buurt. De opleidingen worden gegeven door 
een erkende instructeur LOTUS en zijn van hoog niveau.

Bij de start van de opleiding krijg je een basispakket met 
grime-artikelen, zodat je meteen aan de slag kunt.
Je kunt ervoor kiezen om 40 lessen van 2 uur te volgen, 
maar je kunt sinds kort ook de versnelde opleiding in 3 
maanden op 13 zaterdagen volgen. 

Op de website vind je informatie over de locaties van de 
LOTUSkringen en de opleidingen.

Eenmaal LOTUSslachtoffer


