OPLEIDINGEN
DOOR MEDISCH
SPECIALISTEN

Training

Reanimatie
In Nederland worden per dag ruim 40 mensen getroffen door een hartstilstand. Dat is ruim 15.000 mensen op
jaarbasis. Van deze groep overleven op dit moment tussen de 1.500 en 3.000 slachtoffers. Door het juist toepassen
van reanimatietechnieken en gebruik van de AED kan de overlevingskans van de totale groep toenemen.

DOEL
De opzet van de reanimatiecursus
is om personen zonder medische
voorkennis te trainen in het herkennen en behandelen van een hartstilstand, en het toepassen van het
gebruik van een AED.

ONDERWERPEN
• Behandeling vitale functies
• Benadering van het bewusteloze
slachtoffer, controle bewustzijn
en ademhaling
• Reanimatie
• Techniek van de AED
• Toepassen van de AED

OPLEIDINGSDUUR EN PROGRAMMA
De totale cursus duurt 1 dagdeel. Tijdens deze praktijkgerichte cursus leert
u hoe u iemand met een hartstilstand herkent, en iemand zo effectief
mogelijk kunt helpen. Naast de theorie krijgt u een uitgebreide training op het
gebied van hartmassage en beademing. Vervolgens krijgt u instructies over
de werking en toepassing van de AED [Automatische Externe Defibrillator].
Met dit apparaat geeft u het slachtoffer een elektrische schok waarmee het
hart weer op gang kan worden gebracht. Hiermee vergroot u de overlevingskans van het slachtoffer aanzienlijk.

VOOR WIE?
Deze cursus is bedoeld voor iedereen die hulp wil bieden aan iemand
met een hartstilstand.
DOOR WIE?
De cursus reanimatie en AED wordt
gegeven door NRR-gecertificeerde
instructeurs. Daarnaast is een aantal
van onze instructeurs werkzaam
als anesthesioloog.
GEWENSTE VOORKENNIS
Voor deze cursus is geen specifieke
voorkennis vereist.

STUDIEBELASTING
Naast de cursusduur is er geen verdere studie nodig.
CERTIFICAAT
Na het goed doorlopen van de
cursus ontvangt u een certificaat.

AANMELDEN
Aanmelden kan via:
www.omnia-opleidingen.nl
info@omnia-opleidingen.nl
0318 - 64 34 43 of 06 - 51 33 06 35
DATUM EN PLAATS
Zie voor data onze website
www.omnia-opleidingen.nl
De cursus wordt gegeven in ons
leslokaal op de Verrijn Stuartlaan 28
te Rijswijk. Wij kunnen de cursus
ook in-company geven.
KOSTEN
De kosten voor het volgen van de
training reanimatie bedragen € 75,exclusief btw per persoon.
De kosten voor de certificering zijn
€ 22,50 exclusief btw per persoon.

