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Reanimatiescholing: Richtlijnen BLS + AED 2012 
Basic Life Support + automatische Externe defibrillatie   
 

Verplicht te scholen afdelingen  

Door de reanimatiecommissie is een lijst opgesteld van de verplicht te scholen afdelingen.  
 

(Verpleeg)afdelingen: 

Chirurgie Oncologie Interne geneeskunde PAAZ 

Neurologie    GAAZ Cardiologie  Longgeneeskunde 

Afnamelab Endoscopiekamer Dagbehandeling  Endoscopie   

Fysiotherapie Flexpool   Dagbehandeling onco.         Operatieassistenten 

Functieonderzoek BHV medewerkers Pacemaker laboranten Echolaboranten 

Poli cardiologie Psychotherap. dagcentr  Afdeling  2, Waalwijk Afdeling  3, Waalwijk 

 

Daarnaast: 
- Alle polikliniekmedewerkers die werkzaam zijn op de locatie Waalwijk. 

- Alle polikliniekmedewerkers die werkzaam zijn op de locatie Oisterwijk. 

- Indien een polikliniek ervoor kiest om alle medewerkers te scholen is dat mogelijk met 
goedkeuring van de desbetreffende OM‟r en tegen betaling van € 10,00 per deelnemer. 

 
Afdeling Röntgen  

Voor de medewerkers van deze afdeling BLS + AED en voor medewerkers hartkatherterisatiekamer 
aangepaste BLS/ALS 

      

Afdeling moeder en kind 
Voor deze afdeling worden aparte lessen BLS+ AED+ PBLS verzorgd. 

 
Afdeling verloskamers 

Alle medewerkers (ook rouleerteam) volgen BLS + AED en daarnaast krijgen alle medewerkers van de 

VK „specialistische reanimatie pasgeborene‟ aangeboden. 
 

Algemene uitgangspunten 
- De medewerkers van de te scholen afdelingen zijn verplicht jaarlijks een training te volgen.  

- De OM-er is eindverantwoordelijk voor de scholing en op elke afdeling is één van de team- 

teamleiders contactpersoon voor het reanimatieonderwijs.  
- De teamleider ontvangt van afdeling leerhuis de jaarplanning en het aantal in te plannen 

deelnemers per les en plant de medewerkers  in. 
- Op de afdeling dient een eigen administratie bijgehouden te worden van de reanimatiescholing. 

In januari 2012 wordt een nieuw registratiesysteem in Oracle in gebruik genomen. 

- Bij verhindering dient de cursist zelf voor vervanging te zorgen. Indien er geen vervanging 
mogelijk is dient dit, met opgaaf van reden,  te worden doorgeven aan de teamleider voor    

het  reanimatieonderwijs op de afdeling. Deze meld af bij secretariaat afdeling Opleidingsadvies.    
opleidingsadvies@tsz.nl  of telefoonnr. 5350.  

- Indien niet met bericht van de teamleider afwezig, geeft opleidingsadvies een    

terugkoppeling aan de leidinggevende, zodat deze op de hoogte is. Afwezigheid zonder    
opgaaf van reden betekent dat het leerhuis genoodzaakt is €10,00 per deelnemer aan de   
zorgeenheid door te berekenen. 

 
Ter voorbereiding 

1. Bestudeer het digitale lesboekje: Basale reanimatie van volwassenen. Iedere verplicht te 

scholen afdeling krijgt dit document toegestuurd door en de leidinggevende zorgt voor 
verspreiding onder de medewerkers. Nieuwe medewerkers worden van dit document voorzien 

tijdens de inwerkperiode.  
2. Maak de e-learning-module op Leerstation Zorg: deze bestaat uit een leerpad (inclusief 

oefenvragen) en een toets.  
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E-learning 

Hiervoor maken wij gebruik van de diensten van Leerstation Zorg en het lesmateriaal staat het hele 
jaar voor je klaar. Een uitdaging en zeker een verhoging van je leerrendement! 
 

Inloggen leeromgeving 
Ga naar www.leerstationzorg.nl  of via internetpagina TweeSteden ziekenhuis naar Leerstation Zorg . 

 
gebruikersnaam:  „voornaam‟.‟tussenvoegsel‟.‟achternaam‟.tsz 

wachtwoord:   microsectienummer 

 
Vragen of problemen m.b.t. inloggen? Neem contact op met Leerhuis. Tel nr. 5019 (Aryan van 

Broekhoven) of 5350 (secretariaat). Of mail naar één van onderstaande adressen: 
E-learning@tsz.nl / avbroekhoven@tsz.nl 

 

Toets 
Doorloop eerst het leerpad inclusief de oefenvragen. Maak hierna de toets, deze bestaat uit 25 
vragen. Scoringspercentage van 70% (=17 vragen goed) is vereist. Indien toets niet met succes is 
afgerond: herkans de toets tot 70% behaald is. 
Eventuele opmerkingen t.a.v. de vraag zijn te plaatsen op de hiervoor aangegeven link (rechts boven).  

 

Certificaat toets 

Indien toets met succes is afgerond: print het certificaat uit en neem deze mee naar de praktijkles. 
Zonder certificaat van de toets geen praktische training!! 
 
Praktische training 

Lesduur 2 uur 
Minimaal 6, maximaal 10 cursisten 

1 instructeur BLS + AED 

 
Scholingsruimte 

In Tilburg in de scholingsruimte in het souterrain van de Roodenbergh. In de avonduren is het, i.v.m. 
de veiligheid en het sluiten van de deur ingang West, raadzaam om gebruik te maken van de 

personeelsparkeerplaats en niet te parkeren in de Brugstraat. Toegang tot de Roodenbergh is in de 

avonduren alleen mogelijk door gebruik van  de personeelsbadge.  
De lessen voor de medewerkers van de locatie Waalwijk worden in de Witte zaal verzorgd. 

 
Inhoud praktische training 

-  Straat / thuisreanimatie m.b.v. de AED met mond op mondbeademing uitgevoerd door één cursist  

-  Toetsing op praktische vaardigheden volgens beoordelingsformulier “Reanimatie technieken”  
-  Reanimatie m.b.v. de pocket-mask 

-  Stabiele zijligging  
-  Snelle kanteling  

-  Verslikking. Greep van Heimlich 
-  Uitleg SIT-team  

-  Bespreking aandachtspunten bedreanimatie (zie apart protocol)        

-  Bedreanimatie uitgevoerd door 3 cursisten m.b.v. pocket-mask + AED 
 

Overzicht BLS + AED instructeurs  
 

Ton van Beek  Anna-Marie Mollink Jolanda Kapteins               Cindy van Huijgevoort         

Diny Pouwelse   Theo ten Bult         Maurice Hagen Patrick Couwenberg 

Frans Slaats        Maike van Luyck         
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