Opleiding Reanimatie en AED
Gebruik Automatische Externe Defibrillator
Doelgroep
Deze opleiding is bestemd voor iedereen die meer wil weten over reanimatie en AED.
Toelating
Van de deelnemer wordt verwacht dat hij / zij in een normale fysieke en psychische conditie
verkeert.
Doelstelling
Na het volgen van de opleiding Reanimatie en AED is de deelnemer in staat om bij een slachtoffer
met een (vermoedelijke) circulatie stoornis de reanimatie uit te voeren en de AED adequaat in te
zetten.
Inhoud opleiding Reanimatie en AED (Theorie & Praktijk)
- Algemene regels voor verlenen van eerste hulp
- Medische vaardigheden; vitale levensfuncties controleren en veiligstellen
- De werking & onderhoud van de AED
- Reanimatie & deskundig verantwoord defibrilleren
- De géén-lijn
- Praktijk scenario’s.
Documentatie
Handleiding Reanimatie en AED.
Werkwijze
Tijdens de opleiding wordt een actieve inzet van de deelnemer verwacht. Het accent van de
opleiding ligt op de praktijk.
Docenten
De opleiding wordt gegeven door de Nederlandse Reanimatie Raad opgeleide en
gecertificeerde BLS en AED instructeurs.
Locatie
De cursus, indien uw locatie aan de gestelde eisen voldoet, kan op uw locatie worden georganiseerd.
Voor open inschrijvingen wordt de cursus gegeven op een vooraf aangegeven locatie.
Aantal deelnemers
Om de deelnemer voldoende praktisch te laten oefenen, een maximale betrokkenheid en de
kwaliteit van onze opleiding te waarborgen, bestaan de groepen uit 8 of maximaal 12 personen per
instructeur, afhankelijk van de voorkennis.

Groepsgrootte
12 personen indien deelnemers in bezit van:
- geldig diploma bedrijfshulpverlening of het certificaat Eerste Hulp met reanimatie
- geldig EHBO-diploma van het Oranje Kruis
Groepsgrootte
8 personen indien deelnemers geen voorkennis hebben.
Opleidingsduur
1 dagdeel van 3 lesuren
Examen
De instructeur bepaalt aan de hand van een verrichtingenlijst of de praktijkinzet van de
deelnemer tijdens de opleiding voldoende is. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer
een certificaat.
Geldigheid
Het certificaat Reanimatie en AED is één jaar geldig.
Kosten
De kosten van de opleiding zijn op aanvraag verkrijgbaar en zijn inclusief leer-, les-, en
hulpmiddelen.

