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Voorinschrijving congres
Let op …. t/m donderdag 31 januari a.s. is het nog mogelijk uw
toegangsbewijs ad € 106,50 te bemachtigen voor ons 16e Nationaal
Reanimatie Congres op woensdag 13 maart a.s. te Nieuwegein.
Vanaf 1 februari vervalt de voorinschrijving en betaalt u € 116,50
dus wacht niet langer en schrijf u vandaag nog in
via www.reanimatieraad.nl.
Direct na betaling bent u definitief geregistreerd en ontvangt u een
bevestiging per e-mail. Neem deze e-mail uitgeprint mee naar het
congres. Het is tevens uw naambadge deze dag. Voor het
programma van deze dag klik hier
Wij zien uit naar uw komst!

Lesboek BLS en PBLS nu digitaal beschikbaar via CoSy
Bij inschrijving op een NRR hulpverlenerscursus wordt per 1 januari jl. een gratis digitaal
lesboek P(BLS) beschikbaar gesteld vanuit CoSy.
Het is dus belangrijk dat u als cursusorganisator uw cursisten vroegtijdig in het systeem
opneemt met een e-mail adres zodat zij het lesboek digitaal kunnen downloaden en zich op
voorhand goed kunnen voorbereiden op de cursus.
Voor degene die toch de voorkeur geven aan een fysiek boek blijft de mogelijkheid deze te
bestellen in onze webshop via www.reanimatieraad.nl. De kosten van gedrukte boeken
zijn verlaagd naar € 3,99.

World Restart a Heart Day 2019
Ieder jaar op 16 oktober vindt de World restart a Heart Day plaats.
Overal op de wereld worden initiatieven georganiseerd die aandacht
vragen voor het belang van reanimatie door omstanders in het geval
iemand een circulatiestilstand krijgt.

De NRR wil in 2019 de World Restart a Heart Day nog meer in de
schijnwerpers zetten. Wij verzoeken u daarom tijdig uw initiatief
hiervoor aan ons te mailen, zodat wij hierop actie kunnen
ondernemen en uw programma voor deze dag meer aandacht te
kunnen geven!
Graag zien wij uw ideeën hiervoor tegemoet!

Lesmaterialen (P)BLS
Met uitzondering van de implementatie van de nieuwe richtlijnen in 2015 is de opzet van
de huidige (P)BLS cursussen al sinds 2013 ongewijzigd. De ontwikkelingen in het onderwijs
staan echter niet stil en ook de opkomst van de burgerhulpverleners hebben het speelveld
gewijzigd. Daarnaast is er al jaren vraag naar meer differentiatie en maatwerk in het BLS
onderwijs. Genoeg redenen voor de NRR om een werkgroep in het leven te roepen die het
totaal aan BLS opleidingen aan het verfrissen is. De werkgroep is breed van opzet met
onder meer inbreng vanuit de Hartstichting en het onderwijs. Op het congres zal uitgebreid
op de veranderingen worden ingegaan en medio 2019 zullen alle nieuwe lesmaterialen
voor de instructeurs beschikbaar komen. Mocht u in de tussentijd nog ideeën hebben,
aarzel niet om deze met ons te delen.

Wilt u zich uitschrijven voor deze nieuwsbrief klik dan hier.

