LEER REANIMEREN IN ÉÉN AVOND !!
U heeft interesse in een reanimatietraining in één avond. Geweldig, want hoe meer mensen weten
hoe ze moeten handelen, hoe groter de overlevingskans wordt. De afgelopen decenia is deze
overlevingskans behoorlijk gestegen. In de jaren ’90 overleefde slechts 9% een hartstilstand, dit is nu
zo’n 24%. Dit is te danken aan het feit dat er steeds meer mensen in Nederland kunnen reanimeren,
en ook binnen 6 minuten starten als dit nodig is. Hoe eerder er gestart wordt, hoe groter de kans op
overleven.
Wat kost de training
deBeus.nl verzorgt de reanimatietraining tegen het scherpe tarief van €25,00 incl. BTW. Deze
tarieven kunnen zo laag zijn, omdat we bij u thuis de cursus organiseren en daarmee de relatief hoge
kosten voor zaalhuur kunnen besparen. We houden de groepen klein, zodat er voldoende aandacht
is voor elke cursist. Omdat u een gecertificeerde training volgt kunt u van uw zorgverzekeraar vaak
(een deel) van de kosten declareren.
Voor wie is de training
De training is geschikt voor iedereen die wil leren reanimeren. Wij hanteren in principe geen
minimum leeftijd, maar bij aanmeldingen onder 16 jaar wordt van ouder/verzorger wel verwacht dat
zij meedoen aan de training. Er is geen enkele voorkennis of vooropleiding nodig.
Wat leren de cursisten
 Een slachtoffer benaderen en het bewustzijn controleren.
 Het alarmeren van hulpdiensten.
 De ademhaling van een bewusteloos slachtoffer controleren.
 Een slachtoffer welke ademt in de stabiele zijligging leggen.
 Reanimeren van een slachtoffer zonder én met een AED.
 Hoe te handelen als een slachtoffer zich verslikt en dreigt te stikken.
Wat is inclusief
 Training met gebruik van professioneel trainingsmateriaal (reanimatiepop, training AED).
 Landelijk erkend certificaat Nederlandse Reanimatie Raad (Europese richtlijnen).
 Naslagwerk.
Hoe kunt u zich aanmelden
Door een mailtje te sturen naar info@deBeus.nl waarin u aangeeft te willen leren reanimeren. Wij
sturen u vervolgens alle benodigde informatie toe.
Wanneer is de cursus
Reanimatietrainingen geven wij op doordeweekse avonden en worden gestart bij voldoende
aanmeldingen. Ervaring leert dat normaal gesproken binnen twee maanden of sneller een datum kan
worden gekozen.

