WIL JIJ ALLES WETEN
VAN (LEREN)
REANIMEREN?
Nederland behoort tot de
absolute wereldtop als het
gaat om overlevingskansen
na een reanimatie. Hiervoor
hebben we dan ook een
perfecte infrastructuur; alle
schakels van de ‘Chain of
Survival’ worden optimaal
benut en doorgevoerd.

Vroegtijdig herkennen van een hartstilstand
en hulp bieden/inschakelen.

THE
SURVIVAL
CHAIN

Vroegtijdig starten met reanimeren.

Defibrileren door professionele
hulpverleners met behulp van een AED.

Zo snel mogelijk starten met specialistische
reanimatie conform het ALS principe.

ONDERWIJS
OP HET
GEBIED VAN
REANIMATIE

De 4 schakels binnen de chain of survival
zorgen voor een zo hoog mogelijke
overlevingskans. Precies weten wanneer
welke hulp geboden dient te worden, is
hierbij essentieel. Het (blijven) volgen van
reanimatieonderwijs houdt je kennis upto-date en combineert theoretische
kennis met ervaringen uit de praktijk. Het
reanimatieonderwijs onderscheidt zich in
de volgende niveaus:
• BLS: Basale reanimatie (eventueel met behulp van een AED);
• ILS: Reanimatie in teamverband met geavanceerde
hulpmiddelen en medicatie;
• ALS: Geavanceerde Reanimatie (bijv. voor reanimatieteams en
teamleiders)

CURSUSSEN BASIC LIFE SUPPORT
Basic Life Support (BLS/AED)
Deze cursus duurt één dagdeel en je leert te handelen wanneer je wordt geconfronteerd met een slachtoffer met een ademof hartstilstand. Uniek aan deze cursus is dat de lesstof kan worden afgestemd op de zorgprofessional of werkomgeving. Er
zijn tevens cursussen voor de basale reanimatie van kinderen.
Instructeur Basic Life Support (I-BLS/AED)
De cursus voor gecertificeerd NRR reanimatie-instructeur neemt 3 dagdelen in beslag en wordt afgesloten met een examen.
Tijdens deze cursus komen didactische aspecten aan de orde. Na het behalen van het examen meldt het OSG je aan in het
NRR register van Instructeurs. Vervolgens dien je tweemaal les te geven onder toezicht van een gecertificeerd instructeur en
daarna kun je zelfstandig aan de slag. Deze cursus is enkel toegankelijk voor artsen en verpleegkundigen en instructeurs
EHBO. De cursus wordt verzorgd door docent-instructeurs.
Pediatric Basic Life Support (PBLS)
Cursisten die een cursus BLS hebben gevolgd, kunnen in navolging hiervan leren om de vaardigheden ook toe te passen bij
kinderen. In een aparte cursus worden deze vaardigheden aangeleerd. Mocht je vanwege werkzaamheden veel in aanraking
komen met kinderen, dan is deze cursus een waardevolle aanvulling.
Instructeur Pediatric Basic Life Support (I-PBLS)
Ben je in het bezit van een instructeursdiploma BLS-AED volwassenen? Dan kun je in een extra dagdeel ook Instructeur
worden. Tijdens deze cursus wordt speciale aandacht besteed aan de oorzaken van een adem- en/of hartstilstand bij (jonge)
kinderen en de achtergronden hiervan.

CURSUS IMMEDIATE LIFE SUPPORT
Immediate Life Support (ILS)
De ILS cursus is een ééndaagse cursus waarin uitgebreid aandacht wordt besteed aan het herkennen van een
verslechterende patiënt en het voorkomen van een reanimatie. Deze cursus is uitermate geschikt voor alle (specialistische)
verpleegkundigen die in een ziekenhuis werkzaam zijn en in hun dagelijkse praktijk te maken kunnen krijgen met een acuut
verslechterende patiënt.

CURSUS ADVANCED LIFE SUPPORT
Tijdens de tweedaagse internationaal gecertificeerde cursus Advanced Life Support (ALS) leer je het in teamverband
uitvoeren van een specialistische reanimatie van volwassenen. De cursus is officieel gecertificeerd door de Nederlandse
Reanimatie Raad en de European Resuscitation Council.
VOOR WIE?
Deze cursus is uitermate geschikt voor medische professionals die tijdens een reanimatie leiding moeten geven.
Communicatie en een goede samenwerking binnen het team zijn van essentieel belang. Dit komt dan ook volop aan bod.
LEERDOELEN
Na afloop ben je in staat om:
• De essentie van specialistische reanimatiehandelingen aan te geven
• Deelvaardigheden uit te voeren zoals endotracheale intubatie, beademing, aanleggen infuus, ritmeherkenning,
defibrillatie, transcutane pacing, cardioversie en medicatietoediening
• Te participeren in een reanimatieteam met uitvoering van de bij zijn/haar taak behorende handelingen
• Leiding te geven aan een reanimatieteam
• Een reanimatie met toepassing van specialistische reanimatiehandelingen uit te voeren
• Interactie tussen de verschillende technieken te benoemen en de consequenties daarvan te overzien
• Op basis van reanimatiebevindingen een hypothese te vormen en daar consequenties aan te verbinden
• Therapeutische interventie toepassen bij bijzondere reanimaties zoals bij hypothermie, trauma, intoxicatie, zwangerschap,
etc.

REANIMATIE
VAN LEVENSBELANG!

PARTNER VOOR REANIMATIEONDERWIJS
Gecertificeerd reanimatieonderwijs is in veel zorginstellingen een zorgenkindje. Het uitvoeren van praktisch onderwijs lukt in
veel gevallen erg goed. Maar de administratieve organisatie en certificering door aanmelding in het
cursistenregistratiesysteem van de NRR vergt aandacht die in de meeste instellingen liever wordt aangewend voor het
uitvoeren van het onderwijs. Daarom heeft OSG het OSG Support Pakket ontwikkeld. Het plan is eenvoudig:

1.

OSG leidt op locatie mensen op tot instructeur

2.

Deze instructeurs voeren het reanimatie-onderwijs uit binnen de betreffende zorginstelling

3.

De gegevens van de cursisten worden aangeleverd bij het OSG. Wij verzorgen vervolgens de registratie bij NRR

Hiermee is het onderwijs binnen de betreffende zorginstelling gecertificeerd en ontvangen de deelnemers een officieel
erkend certificaat. Ook wordt zorggedragen voor het tijdig oproepen van kandidaten voor hercertificering. Deze cursussen
worden door de eigen instructeurs verzorgd, eventueel ondersteund door OSG-instructeurs. Zo volgt men een
‘huisopleiding’ met officiële certificering, zonder dat de administratie een struikelblok vormt. OSG verzorgt inmiddels op deze
manier het onderwijs voor meerdere ziekenhuizen en instellingen in Nederland.

Kort Samengevat

VROEGTIJDIG HERKENNEN VAN
EEN HARTSTILSTAND EN
DIRECT STARTEN MET
REANIMEREN REDT LEVENS!

3 VERSCHILLENDE
REANIMATIENIVEAUS:
-BLS
-ILS
-ALS

DOOR KWALITATIEF
ONDERWIJS TE VOLGEN
BINNEN ALLE
REANIMATIENIVEAUS BLIJFT JE
KENNIS OPTIMAAL

WAAROM OSG?
-DESKUNDIGE VAKDOCENTEN
-PROFESSIONEEL ONDERWIJS
IN KLEINE GROEPJES
-CURSUSSEN OOK MOGELIJK
OP EIGEN LOCATIE

MEER INFORMATIE?
Wij vertellen je graag meer over de
mogelijkheden!
Tel: (030) 634 65 80
E-mail: info@jouwzorgopleider.nl

www.jouwzorgopleider.nl

