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Brexit
Zoals u inmiddels allemaal wel gehoord
heeft, gaat het Verenigd Koninkrijk op 29
maart 2019 de Europese Unie verlaten.
Op welke manier is nog onbekend.
Voor het overgrote deel van het
reanimatie onderwijs heeft dit geen
enkele consequentie. De Europese
Reanimatieraad is gevestigd in
Antwerpen en ook het hele
cursussysteem “CoSy” draait vanuit EU
landen en zal dat ook blijven doen.
Alleen voor opleidingsinstituten die de
ALS, EPALS, NLS, ILS, GIC of (P)BLS
instructeurs opleiding organiseren
kunnen er mogelijk consequenties zijn.
De lesboeken behorend bij deze cursus
worden digitaal aan de cursisten
verstrekt. Maar als cursisten of het
opleidingsinstituut gedrukte exemplaren
van deze boeken bestellen, dan worden
deze verzonden vanuit Engeland waar de
boeken op bestelling gedrukt worden.
Het afrekenen van de boeken doet u bij
de ERC. Er zijn dus geen consequenties
met betrekking tot betaling of BTW. Maar
het kan wel zijn dat boeken langer
onderweg zijn als gevolg van
herinvoering van douane controles.
Houd er bij bestelling van boeken dus
rekening mee dat dit langer gaat duren
dan u gewend bent.

Politie werft externe docenten

De Politie gaat vanaf medio 2019, 42.000 politiemedewerkers trainen in Eerste Hulp en
levensverlengend handelen. Daarvoor gaat de Politie minimaal 50 externe docenten
werven.
De Politie heeft gevraagd of zij in de zoektocht naar deze docenten gebruik mogen maken
van het netwerk van de Nederlandse Reanimatie Raad. De inhuurdesk politie gaat medio
februari starten met de werving. Om de volledige publicaties te kunnen zien, is registratie
en toelating tot de DAS categorie Onderwijs noodzakelijk.
Interesse? Registreer je dan vrijblijvend via www.inhuurdeskpolitie.nl. Zonder registratie
kunt u niet deelnemen.

16e Reanimatie congres 13 maart 2019
Nog enkele weken en dan is het al weer tijd voor het 16e Nationaal
Reanimatie Congres. Het programma heeft dit jaar iets langer op
zich laten wachten dan u van ons gewend bent, maar het
programma is er zeker niet minder door geworden, in tegendeel.
Pre hospitaal zal dit jaar ruim aandacht besteed worden aan het
wel of niet vervoeren van een patiënt zonder ROSC.
Als het om Advanced Life Support gaat zal er ruim aandacht zijn
voor de uitkomsten van reanimatie bij kinderen met OHCA en
retentie en vaardigheid van specifieke reanimatie skills.
Voor het BLS onderwijs en BLS instructeurs is in het programma
aandacht voor de aankomende nieuwe opzet van het BLS onderwijs
en de fundamentele onderwijskundige principes die aan de
ontwikkelingen in het BLS en ALS onderwijs ten grondslag liggen.
Hier wordt ook in enkele workshops aandacht aan besteed.
Mochten de nieuwe onderwerpen u interesseren, u kunt zich nog
steeds inschrijven via www.reanimatieraad.nl .

Hoe is het ermee, AED ?
Weet jij of jouw AED klaar is voor een
noodgeval?
Zorg dat je toestel jaarlijks onderhouden wordt.
Als trotse hoofdsponsor van het 16e Nationaal
Reanimatie Congres op 13 maart a.s. biedt
Medisol daarom alle bezoekers een GRATIS AED
keuring aan. De keuring zal ter plaatse bij de
Medisol stand uitgevoerd worden.
Dus neem een AED (van wie dan ook) mee, dan
zorgen zij ervoor dat hij gekeurd wordt. Breng

het toestel naar de Medisol stand en haal hem
weer op voordat je naar huis gaat.
En we maken het nog leuker! Want onder alle
deelnemers worden ook nog eens 3 gratis
toegangskaarten voor het NRR congres van 2020
verloot.
We hopen jouw AED bij de stand van Medisol te
ontmoeten.
Automatische berichten uit CoSy
De NRR erkende opleidingsinstituten maken voor de registratie van cursussen en het
certificeren van cursisten gebruik van CoSy, het cursusadministratie systeem van de
Europese Reanimatie Raad.
CoSy is voor een groot deel geautomatiseerd en dat betekent ook dat CoSy automatisch emails verstuurd, bijvoorbeeld als een cursist wordt ingeschreven op een cursus, als een
certificaat dreigt te verlopen of als wijzigingen worden aangebracht. Het gaat in totaal om
bijna 70 automatische e-mail berichten.
De NRR is op dit moment bezig om deze berichten te redigeren zodat ze allemaal wat
logischer overkomen bij de verschillende gebruikers. Een overzicht van deze automatische
berichten zullen we met relevante doelgroepen zoals opleidingsinstituten delen!

ERC zoekt
boardmembers
Elections for Board
Directors of the ERC
will be held shortly.
Two Board Director
positions will be open
for election by the
General Assembly.
The following Board
Director positions will
be open for election:
- Treasurer
- Director External
Affairs
Descriptions of the
functions of these
leading positions
within the ERC can be
found on the ERC

website. It is very
important that
members of the ERC
Board are able to
attend the Board
meetings, held about
four times a year
physically or via
teleconference, and
the General Assembly
meetings, held twice a
year, and to take
responsibility for the
tasks as described in
the function
descriptions. The term
of office of these
positions is 2 years and
is renewable. The
travel costs associated
with these meetings
will be borne by the
ERC as defined in its
Travel Policy.
Heeft u interesse in
deze functie en wilt u
meer informatie, neem
dan contact op met de
ERC of de Nederlandse
Reanimatie Raad.

Wilt u zich uitschrijven voor deze nieuwsbrief klik dan hier.

