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1. Richtlijnen BLS - AED 

 

2. Doel  

Inzicht geven in werkwijze rond aanmelden voor BLS – AED onderwijs 

3. Toepassingsgebied 

Deventer Ziekenhuis 

4. Afkortingen 

BLS:  Basic Life Support 
AED:  Automatische Externe Defibrillator 
NRR:  Nederlandse Reanimatie Raad 

5. Deelnemers 

Het volgen van BLS-AED onderwijs is verplicht voor al het personeel die individueel met 
een bezoeker/patiënt/cliënt contact kan hebben. De scholing dient jaarlijks herhaalt te 
worden. 
Overige medewerkers mogen BLS-AED onderwijs volgen maar zijn echter niet verplicht. 
 

6. Soorten scholing 
Er zijn twee verschillende reanimatie cursussen. Een beginnerscursus en een 
herhalingscursus. 
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6.1 Beginnerscursus 
Deze cursus is voor iedereen die voor het eerst een BLS-AED cursus volgt in het Deventer 
ziekenhuis. 
 
Voorbereiding: 
De cursist dient voor aanvang van de praktijkscholing het ziekenhuisprotocol gelezen te 
hebben en moet de E-learn module met goed resultaat afgesloten hebben. 
 
Duur: 
De cursus duurt ongeveer 2 uur. 
 
Locatie: 
De cursus wordt bij voorkeur gehouden in het skillslab van het Deventer Ziekenhuis. Op 
verzoek van een leidinggevende kan de cursus ook op locatie gegeven worden. 

Aantal deelnemers: 
De beginnerscursus bestaat uit maximaal 8 cursisten. 

Resultaat 
Aan het eind van de cursus kan iedere deelnemer op een juiste wijze hartmassage, mond op 
mond ventilatie en AED toepassen. 

6.2 Herhalings”cursus” 
De herhalingscursus is voor iedere medewerker die de beginnerscursus met goed gevolg 
doorlopen heeft en voor iedere medewerker die bij de vorige herhalingscursus het advies 
heeft gekregen om zich bij de herhalingscursus aan te melden. 
De herhalingscursus bestaat  uit een demonstratie van de verschillende technieken 
(hartmassage, mond op mond ventilatie en AED gebruik) 
 

Voorbereiding 
De cursist dient voor aanvang van de praktijkscholing het ziekenhuisprotocol gelezen te 
hebben en moet de E-learn module met goed resultaat afgesloten hebben. 
 

Duur 
De herhalingscursus duurt ongeveer 10 minuten 

Locatie 
Skillslab 

Aantal deelnemers 
2 per sessie 

Resultaat 
Iedere deelnemer krijgt aan het eind van zijn demonstratie te horen of er verbeterpunten zijn. 
De deelnemer krijgt daarbij het (bindende) advies a, om volgend jaar weer voor een 
herhalingsles te komen, b, om over een aantal weken nogmaals te komen voor een 
herhalingsles (waarbij leerpunten meegegeven worden) of c om binnen een aantal weken 
weer mee te doen met een beginnerscursus. 
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7. Aanmelden 

In het verleden werden de medewerkers 1x per jaar opgeroepen voor de herhalingscursus. Dit 
gaat per 1-10-2010 veranderen! 
Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het jaarlijks volgen van de BLS-AED 
(herhaal)cursus.  
Op Intranet is een aanmeld formulier dat gebruikt kan worden. Hierop kunnen 3 voorkeursdata 
aangegeven worden. KLIK 

8. Voorbereiding 

Van iedere deelnemer wordt verwacht dat hij het ziekenhuis reanimatieprotocol doorgelezen 
heeft. KLIK om naar protocol te gaan. 
Tevens moet iedere deelnemer de BLS/AED module via E-learnen afgerond hebben. De 
module moet in 4 weken voor de daadwerkelijke cursus doorlopen zijn, en een bewijs van 
deelname moet meegenomen worden naar de praktijk bijeenkomst. 

9. Kosten 

Voor medewerkers van het Deventer Ziekenhuis zijn er geen kosten verbonden aan de 
beginners en herhalingscursus.  

10. Beoordeling 

Tijdens de les worden uw praktische vaardigheden gecoacht en getoetst door een instructeur. 
De instructeur bepaalt aan het eind van de les of uw vaardigheden voldoende zijn. Bij twijfel 
over uw vaardigheden wordt een scorelijst ingevuld.  
Bij een voldoende beoordeling wordt uw diploma met een jaar verlengt. 
Bij een onvoldoende beoordeling kunt u het advies krijgen om een bepaalde vaardigheid te 
oefenen en om een afspraak te maken na ___ weken om uw vordering te laten zien. 
De instructeur kan u ook adviseren om de cursus in het geheel opnieuw te doen. 
 
Bent u het niet eens met uw beoordeling kunt u contact opnemen met uw 
operationeelmanager of met R Soer. De scorelijst wordt met u en de instructeur besproken 
waarna een hertest tot de mogelijkheid behoort. 
 

11. Evaluatie 

Wij zijn continue bezig om het reanimatie onderwijs te verbeteren. Hierbij is uw inbreng 
noodzakelijk. Hebt u suggesties, opmerkingen of vragen, mail deze naar: Reanimatie@dz.nl 


