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Voorwoord 

Dit document is met de grootst mogelijke zorg samengesteld en dient als raamwerk voor de examens 
die onder de verantwoordelijkheid van Het Oranje Kruis vallen. Wellicht ten overvloede zij hier 
expliciet vermeld dat alle examenreglementen uitsluitend betrekking hebben op examens, 
georganiseerd door of namens Het Oranje Kruis.  

Inleiding 
Dit examenreglement LOTUS is een aanvulling op het Algemeen Examenreglement van Het Oranje 
Kruis. In dit reglement zijn de rechten en plichten van de examenkandidaten en van Het Oranje Kruis 
ten aanzien van de examinering en diplomering vastgelegd. Het actuele examenreglement is 
gepubliceerd op de website van Het Oranje Kruis: www.hetoranjekruis.nl 
 
Uitgangspunt bij het examen is de lesstof van Het Oranje Kruis, zoals gepubliceerd in de laatste druk 
van het LOTUSleerboek, dat mede gebaseerd is op het laatst verschenen Oranje Kruis boekje.  
Het Oranje Kruis beoogt met het Diploma LOTUS beroepsbeoefenaars in het onderwijs aan 
Eerstehulpverleners te certificeren. Met hun achtergrondkennis van de Eerste Hulp en hun vermogen 
om als slachtoffer op te treden in gesimuleerde eerstehulpsituaties, zijn zij in staat om te assisteren 
in het onderwijs en bij de examinering van eerstehulpvaardigheden. Het geheel van kennis, inzicht, 
vaardigheden en houding is hierbij van belang. Pas als deze vier onderdelen bij het examen getoond 
worden, is iemand competent als LOTUSslachtoffer. 
 
Het examen voor het Diploma LOTUS duurt één dag en bestaat uit vier praktijkonderdelen: 

1. Ontwerpen, ensceneren en acteren van bewusteloosheid 
2. Grimeren en acteren van een shock 
3. Ontwerpen en ensceneren van een voorgeschreven letsel 
4. Grimeren en acteren van een voorgeschreven letsel 

Elk examenonderdeel duurt maximaal één uur. 
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1 Algemene bepalingen 
 

1.1 Examendata 
Het Oranje Kruis maakt een planning voor de examens per kalenderjaar. De data en tijdstippen van 
het examen worden uiterlijk in november van het voorafgaande jaar bekend gemaakt aan de 
opleidingsinstituten en zijn ook te vinden op: www.hetoranjekruis.nl. 
 

1.2 Recht op deelname examen LOTUS 
Kandidaten die bij aanmelding in het bezit zijn van het geldige Diploma Eerste Hulp, afgegeven door 
Het Oranje Kruis, hebben recht op deelname aan het examen. 
 

1.3 Aanmelding voor het examen LOTUS 
Aanmeldingen voor het examen kunnen vanaf de bekendmaking van examendata tot vier weken 
voor het examen worden verstuurd aan Het Oranje Kruis. 
Kandidaten melden zich aan voor het examen via een opleidingsinstituut. Uiterlijk twee weken voor 
de examendatum stuurt Het Oranje Kruis een schriftelijke bevestiging aan de aanmelders. 
De volgorde, waarin de aanmeldingen worden ontvangen, bepaalt de plaatsing voor het gewenste 
examen. Afname alle examenonderdelen (onderdeel 1 t/m 4) vinden op dezelfde dag en dezelfde 
locatie plaats. 
 

1.4 Minimum aantal deelnemers examen LOTUS 
Het minimum aantal kandidaten voor het examen LOTUS bedraagt twintig personen. In geval van 
annulering wordt dit schriftelijk door Het Oranje Kruis rechtstreeks meegedeeld zowel aan de 
aangemelde kandidaten, als aan de opleidingsinstituten. 
Een examen kan tot uiterlijk 2 weken vooraf door Het Oranje Kruis worden geannuleerd, indien zich 
hiervoor minder dan twintig kandidaten hebben aangemeld.  
 

1.5 Afmelding 
In afwijking van art. 1.5. van het Algemeen Examenreglement, kunnen kandidaten, respectievelijk 
aanvragers, hun aanmelding tot vier weken voor de examendatum van een examenonderdeel 
kosteloos ongedaan maken. Dit kan uitsluitend schriftelijk per brief of e-mail. Bij afmelding binnen 4 
tot 2 weken voor de examendatum wordt het minimumaantal (1 kandidaat) in rekening gebracht. Bij 
afmelding binnen twee weken voor de examendatum van het examen(onderdeel), dan wel het niet 
verschijnen van de kandidaat is het gehele examengeld verschuldigd.  
 

1.6 Examinatoren LOTUS 
Het examen wordt afgenomen door twee onafhankelijke examinatoren namens Het Oranje Kruis.  
 

1.7 Het examenmateriaal 
Het Oranje Kruis zorgt voor gestandaardiseerde formulieren die de kandidaten gebruiken om te 
ontwerpen en te ensceneren.  
De kandidaten maken gebruik van eigen grimematerialen en ensceneringsattributen. Er is wat klein 
gereedschap en een workmate aanwezig.  
Een kandidaat mag het LOTUSleerboek en het Oranje Kruis boekje bij zich hebben tijdens het 
examen. 
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2 Het Examen 
 

2.1 Inhoud van het examen 
Bij de start van de examendag wordt door één van de examinatoren het “voorgeschreven letsel” 
voor de examenonderdelen 3a en 3b bekendgemaakt. Dit is één van de letsels die worden 
beschreven in de eindtermen voor het Diploma LOTUS. De laatste druk van het Oranje Kruis boekje 
en van het LOTUSleerboek vormen voor examinering het inhoudelijk kader. Voor de onderdelen 
ontwerp en enscenering reikt Het Oranje Kruis standaard ontwerpformulieren aan de kandidaten uit. 
De beoordeling van kennis, inzicht, vaardigheden en houding met betrekking tot de 
examenonderdelen wordt gedaan op basis van de eindtermen voor het Diploma LOTUS.  
De eindtermen zijn op deze pagina te vinden:  
https://www.hetoranjekruis.nl/examinering-certificering/lotus. 
 
2.2 Afname van het examen 
De beoordeling van alle examenonderdelen vindt plaats met behulp van beoordelingsformulieren 
waarop de eindtermen LOTUS als uitgangspunt dienen. 
 
2.2.1 Ontwerpen, ensceneren en acteren van bewusteloosheid 
De kandidaat maakt, rekening houdend met de omgeving waar het examenonderdeel wordt 
afgenomen, een ontwerp en enscenering op schrift waarin de oorzaak en de omstandigheden van de 
uit te beelden bewusteloosheid op een realistische wijze worden beschreven. De bewusteloosheid 
wordt geacteerd op zodanige wijze dat de kandidaat door een hulpverlener in de stabiele zijligging 
kan worden gebracht. Ook het bijkomen uit de bewusteloosheid wordt beoordeeld.  
 
2.2.2 Grimeren en acteren shock 
De kandidaat grimeert en acteert de uiterlijke verschijnselen van shock. 
 

2.2.3. Ontwerpen en ensceneren van een voorgeschreven letsel 
De kandidaat maakt op schrift een ontwerp en enscenering die passend is voor het voorgeschreven 
letsel en voor de omgeving waar het ongeval zich heeft voorgedaan. Het grimeren en acteren van het 
voorgeschreven letsel wordt als afzonderlijk examenonderdeel (zie 2.2.4.) beoordeeld.  
 
2.2.4 Grimeren en acteren voorgeschreven letsel 
De kandidaat grimeert en acteert het voorgeschreven letsel aan de hand van het gemaakte ontwerp 
en de enscenering van het hiervoor genoemde examenonderdeel 2.2.3.  
 
2.3 Eindresultaat examen 
De kandidaat wordt competent verklaard als zijn gedrag en prestaties van alle vier 
examenonderdelen positief zijn beoordeeld. Op grond van deze competent verklaring geeft Het 
Oranje Kruis het Diploma LOTUS af.  
 
Uiterlijk drie weken na de examinering wordt de uitslag schriftelijke bekend gemaakt aan zowel de 
kandidaten als aan hun onderwijsinstellingen. Indien de uitslag “niet-competent" is wordt een kopie 
van het beoordelingsformulier bijgevoegd.  
 
Bij de uitslag niet-competent op alleen onderdeel 1. Ontwerpen, ensceneren en acteren van 
bewusteloosheid of onderdeel 2. Grimeren en acteren van een shock hoeft bij een volgend examen 
alleen dat ene onderdeel opnieuw te worden afgelegd om alsnog voor het Diploma LOTUS in 
aanmerking te komen. Het positieve resultaat van de andere drie examenonderdelen zijn twee jaar 
geldig. 
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Bij de uitslag niet-competent in alle andere situaties dient een volgend examen opnieuw en volledig 
te worden afgelegd om alsnog voor het Diploma LOTUS in aanmerking te komen. 

2.4 Examenarchief 
De examendocumenten worden door Het Oranje Kruis beheerd in een archief en blijven beschikbaar 
tot twee jaar na afname. 
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3 Het Diploma LOTUS 
 

3.1 Diplomering 
Uiterlijk 3 weken na examinering verzendt Het Oranje Kruis de diploma's van de competent 
bevonden kandidaten aan de aanmelders van het examen respectievelijk aan de gediplomeerden. 

3.2 Geldigheid Diploma LOTUS 
De geldigheid van het Diploma LOTUS is twee jaar na de datum van afgifte en kan steeds met twee 
jaar worden verlengd als men heeft aangetoond nog competent te zijn. Deze competentie wordt 
beoordeeld door een instructeur LOTUS. De instructeur LOTUS rapporteert schriftelijk de 
competentiebevinding aan Het Oranje Kruis, waarna binnen vijftien werkdagen een nieuw diploma 
voor de betreffende kandidaat wordt verzonden. 
Indien later dan één kalendermaand na het verstrijken van de geldigheidsduur van het diploma 
hercertificering wordt aangevraagd zal Het Oranje Kruis het diploma voor een nieuwe 
geldigheidstermijn alsnog kunnen afgeven na hervalidatie en tegen extra kosten. Voor tarieven van 
Het Oranje Kruis, zie: www.hetoranjekruis.nl. 

3.3 Diplomaregister 
Van alle door Het Oranje Kruis afgegeven Diploma’s LOTUS houdt Het Oranje Kruis een register bij. 
Hierin staan onder meer vermeld de naam en de adresgegevens van de diplomahouders, de datum 
van diploma-afgifte en de gegevens van de aanvragers van het examen respectievelijk het diploma. 
Het register wordt beheerd en beveiligd door Het Oranje Kruis in overeenstemming met de wet 
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 
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4 Slotbepalingen 
 

4.1 Strijdigheid van bepalingen 
Indien enige bepaling uit dit examenreglement strijdig is met de bepalingen uit het Algemeen 
Examenreglement heeft de bepaling uit dit Aanvullend Examenreglement voorrang. 

4.2 Citeertitel 
Dit examenreglement kan worden aangehaald als het Examenreglement LOTUS van Het Oranje Kruis. 
Op dit examenreglement kan een beroep worden gedaan zolang dit niet is vervangen door een ander 
examenreglement. Het geldende document staat te allen tijde vermeld op de website van Het Oranje 
Kruis. 

4.3 Vaststelling 
Dit examenreglement LOTUS is vastgesteld als aanvulling op het Algemeen Examenreglement van 
Het Oranje Kruis door het bestuur van Het Oranje Kruis te Den Haag, na goedkeuring door het 
College van Deskundigen. 
 
 


