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“Je moet wel ECHT kunnen ACTEREN, GRIMEREN & ENSCENEREN, SIMULANT ALCOHOL & 
DRUGS INCIDENTEN”  
 
In toenemende mate krijgen we als samenleving meer te maken met overmatig gebruik van alcohol en 
drugs. Niet alleen tijdens hulpverlening op velerlei evenementen, maar ook steeds vaker in het 
publieke domein en in de verslavingszorg. 

Snel en verantwoord reageren in geval van een alcohol- of drugsincident kan levens redden. Acute en 
Basis Zorgverleners moeten dan ook weten hoe te handelen bij dergelijke incidenten. 
Horecamedewerkers, politiefunctionarissen, ambulancepersoneel, huisartsen en verplegers en met 
name ook evenementen zorgverleners zijn voorbeelden van personen die te maken kunnen krijgen 
met de gevolgen van overmatig alcohol en drugsgebruik. Een goede SIMULANT is dan onmisbaar en 
van grote waarde in deze opleidingen.  
 
De opleiding “Simulant Alcohol- en Drugsincidenten’, voorziet in de groeiende behoefte aan kennis en 
vaardigheden voor wat betreft het acteren, grimeren en ensceneren van middelengebruik en 
combinatiegebruik. Uiteraard krijgt u ook alle positieve en negatieve effecten aangeleerd.  
 
Om aan de 4-daagse opleiding te mogen deelnemen, dient u in het bezit te zijn van een geldig 
Diploma LOTUS van het Oranje Kruis en een geldig EHBO Diploma.  
 
Onderwerpen in de Opleiding: 
- Fysiologie en Pathologie bij middelengebruik; 
- DR-(C)ABCDE-methodiek; 
- Gebruik en effecten van Alcohol; 
- De 7 Hoofdgroepen van drugs; 
- Veel voorkomende drugs:  
- De effecten van het drugsgebruik; 
- De wijzen van drugsgebruik; 
- Combinatiegebruik; 
- Interventies bij Alcohol- & Drugs Incidenten 
- EDS 
- Acteren, Grimeren en Ensceneren.  
 
Het opleidingsteam bestaat een uit Docent Drama, Docent Instructeur Acute Zorg Alcohol & Drugs 
Incidenten, Docent LOTUS, Grimeur Special Effects.  
 
Om te beoordelen of jij als cursist beschikt over het beoogde niveau van kennis en vaardigheden, dien 
je een theoretisch, - praktische profcheck af te leggen. Na alle profchecks met goed gevolg te hebben 
afgelegd, ontvangt je het Certificaat ‘Simulant Alcohol- en Drugsincidenten’.  De geldigheidsduur 
van dit certificaat is 1 jaar. Je bent dan geschoold om in de volgende domeinen op te treden: 
Evenementenzorg, Verslavingszorg en Veiligheidszorg.  
 


