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Start reanimatielessen eind september 2021
Hoewel we in Nederland nog steeds niet uit de COVID-19 problemen zijn willen we als lesgevende instantie toch
een perspectief gaan bieden op het starten van reanimatielessen. We hopen dat door het starten van de
vaccinaties de genomen maatregelen ter verspreiding van het virus in september gestopt kunnen worden.
Als alles voorspoedig gaat verlopen starten we op 1 augustus met het openzetten van reanimatielessen
(herhaling en basis) op onze website ( www.reanimatierhardenberg.nl/cursusoverzicht.php ) en kan men zich
inschrijven. Ook zullen we dan starten met de planning van de groepen en zullen de toegewezen organisatoren
benaderd worden. We houden jullie op de hoogte! Door het niet kunnen volgen van reanimatielessen zijn de
data van de meeste diploma’s verlopen. Door het volgen van een reanimatieles straks vanaf september komt
dat weer op orde en gaat de éénjaarsgeldigheid weer vanaf die lesdatum gelden. Je geldigheid gaat dus gelden
vanaf de eerstkomende scholingsdatum.
Nieuws van Hartveilig Hardenberg
HartveiligHardenberg heeft in de wijken en buurten toezichthouders voor de AED’s en ook coördinatoren. Deze
coördinatoren zijn de ogen en oren in de buurten en wijken. Op de site van HartveiligHardenberg staat meer
informatie, dat kun je hier vinden. HartveiligHardenberg zoekt nog coördinatoren voor Kloosterhaar en
Hardenberg. Heb je belangstelling, neem dan contact op met Gea Wind, secretaris@hartveilighardenberg.nl
Geldigheid van hulpverlener certificaten verdwijnt
Per 4 januari 2021 hebben reanimatiecertificaten van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) en de Europese
Reanimatie Raad (ERC) geen geldigheid meer. Op het certificaat vind je in plaats van de geldigheidsdatum de
datum waarop je de cursus hebt gevolgd. Op het moment dat je een reanimatietraining hebt gevolgd, voldoe je
aan de eisen om goed te kunnen reanimeren. Hoelang je hierin bekwaam blijft, hangt af van hoe vaak je
daadwerkelijk reanimeert of oefent. Dit is voor iedereen dus anders. Daarom hebben de Nederlandse
Reanimatie Raad een de Europese Reanimatie Raad besloten geen geldigheid meer op de certificaten te zetten.
Het is belangrijk om gedurende het jaar opfriscursussen te volgen om je vaardigheden te trainen. De
Nederlandse Reanimatie Raad raadt aan om in ieder geval één keer per jaar een opfristraining in de basale
reanimatie te volgen. Heeft er meer dan een jaar tussen gezeten? Dan is het noodzakelijk om weer een
basistraining te volgen.
In je HartslagNu-account vul je in tot wanneer je scholing geldig is. Nu er vanaf 4 januari geen geldigheidsdata
meer op de certificaten worden gezet, kun je de geldigheid met 1 jaar vooruitzetten vanaf je scholingsdatum.
Dus volg je een cursus op 25 januari 2021, dan vul je bij HartslagNu in dat je scholing geldig is tot 25 januari
2022. Tijdens deze coronacrisis is het lastig om een scholing te volgen. Daarom is besloten het beleid hierop
tijdelijk aan te passen. Iedereen met een verlopen scholing wordt actief gehouden in het oproepsysteem. Dus
ons advies was en is: zoals ons beleid al jaren is, volg elk jaar een herhalingscursus reanimatie. Dat is beter
voor jezelf, maar het verhoogt vooral de overlevingskans van reanimatieslachtoffers.
Nieuw alarmnummer
HartslagNu heeft een nieuw alarmeringsnummer: 097 00515 9109.
Het oude nummer 06 42500512 vervalt hiermee. Sla dit nieuwe nummer op in de contactenlijst van jouw
telefoon en geef het een afwijkende ringtone. Zo valt het extra op als je wordt opgeroepen. Het nummer heeft
12 cijfers in plaats van 10!
Volg reanimatielessen online:
Reanimatie met 2 hulpverleners (druk op crtl+muisklik)
Verslikking (druk op crtl+muisklik)
Stabiele zijligging (druk op crtl+muisklik)

Hoe gaan we nu verder?
Voor
groepen: Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen? U kunt zich hier uitschrijven.
Nieuwsbrief.
Janny Welleweerd, onze organisator voor de groepen, zal alle contactpersonen van de groepen benaderen om
de geplande lessen af te zeggen t/m 31-01-2021
Contact Stichting RANOO: www.reanimatiehardenberg.nl - info@reanimatiehardenberg – 0523-265095
Voor particulieren:
KVK: 05082452

