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Enquête NRR lesprogramma's en materialen
Afgelopen maand heeft een groot deel van de
(P)BLS instructeurs en cursusorganisatoren een
enquête ontvangen over (P)BLS lesmaterialen en
cursussen. Wij hebben maar liefst 867 ingevulde
enquête formulieren retour mogen ontvangen.
Onze dank is groot aan een ieder die hier
zijn/haar tijd in heeft gestoken. Wij zijn heel blij
met de reacties, uitkomst en verbeterpunten die
naar voren zijn gekomen. De werkgroep die met
het actualiseren van de materialen bezig is gaat
met al deze opmerkingen aan de slag bij het
ontwikkelen van het nieuwe lesmateriaal.
In het enquêteformulier hebben diverse mensen
ook vragen gesteld of opmerkingen geplaatst over
COSY. Deze vragen zullen in een speciale
nieuwsbrief worden beantwoord. Voor heel
specifieke vragen nemen wij persoonlijk contact
met u op.
De winnaars van de 8 NRR congreskaarten zijn
verloot, Wij hebben hen in een persoonlijke mail
gefeliciteerd!

Wereld Hart Dag, Eemland - instructeurs gezocht

Zaterdag 29 september 2018 heeft de stichting Reanimatie Netwerk Amersfoort zichzelf
het doel gesteld om zoveel mogelijk burgers uit de regio Eemland
te leren reanimeren in de hoop dat zij zich daarna gaan aanmelden als burgerhulpverlener.
Het evenement zal plaatsvinden op Het Nieuwe Eemland (middelbare school) gevestigd op
de Daam Fockemalaan 12 in Amersfoort en biedt voldoende parkeergelegenheid. Mocht u
liever met het openbaar vervoer reizen, dan staat op het Centraal Station van Amersfoort
Het Rode Kruis voor u klaar om u naar Het Nieuwe Eemland te brengen en u na afloop van

het evenement (het tijdstip dat u kan komen helpen) weer op het Centraal Station af te
zetten!
De dag wordt om 08:30 officieel geopend door de burgemeester Lucas Bolsius en Bas
Westerweel. Daarnaast zullen de kranten, TV, etc. langs komen om hier een verslag van te
maken.
Uiteraard wordt er deze dag goed voor u gezorgd. U ontvangt een ontbijt- en/of een
lunchpakket, koffie, thee en water. Daarnaast worden uw reiskosten vergoedt. Mocht uw
interesse zijn gewekt om als instructeur bij dit evenement te gaan helpen (er zijn
verschillende tijden waarvoor u zich kunt opgeven) verzoeken wij contact op te nemen met
lucienne@buiskool.info

Vragen uit het land....

Regelmatig krijgt de NRR vragen over de
onderbouwing van bepaalde richtlijnen en het
wetenschappelijke bewijs daarvoor. De Nederlandse
richtlijnen reanimatie zijn gebaseerd op de guidelines
van de Europese Reanimatieraad. Deze Europese
richtlijnen komen weer voort uit de International
Consensus on Cardiopulmonary Resuscitation and
Emergency Cardiovascular Care Science With
Treatment Recommendations van ILCOR. ILCOR heeft
een eigen website, http://www.ilcor.org/home/. Op
deze website is heel veel informatie te vinden over
het tot stand komen van de consensus en de
systematische evaluatie van alle wetenschappelijke
onderzoeken.
Wanneer nieuwe consensus over een bepaald aspect
van de reanimatie wordt opgesteld, wordt deze ook
altijd een tijd beschikbaar gesteld voor commentaar
van het publiek. Op die manier kan dus iedereen
bijdrage aan nieuwe richtlijnen.
Meer uitleg over de organisatie ILCOR krijgt u via dit
filmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=X7l9cwLX6Ec

Declaratie gebruikskosten AED's

De minister van VWS heeft budget ter beschikking gesteld om de verbruikskosten van de
Automatische Externe Defibrillator (AED) na een reanimatie te vergoeden. Deze regeling is
bedoeld om het verbruik van AED's zo laagdrempelig mogelijk te maken. Dat is heel
belangrijk want elke AED-inzet is immers gericht op levensreddend handelen. Tot nu toe

konden organisaties die geen zorgaanbieder zijn, zoals supermarkten of sportverenigingen,
de kosten voor het gebruik van deze AED’s alleen via de zorgverzekering van de patiënt
verhalen. Dat gebeurde vaak niet, omdat dit lastig is. Vanaf 2018 kunnen deze organisaties
de kosten voor de directe inzet van AED’s vergoed krijgen via de Regionale
Ambulancevoorziening in de regio waar de AED-inzet heeft plaatsgevonden.
De kosten die gedeclareerd kunnen worden, moeten rechtstreeks te maken hebben met
het gebruik van een AED. Reguliere, eventueel terugkerende, kosten zoals de vervanging
van de batterij vallen buiten de vergoeding.
U treft op de website van uw RAV (Regionaal Ambulancevoorziening) een
declaratieformulier alsmede toelichting op te declareren kosten.

World restart a Heart Day
16 oktober 2018 wordt voor de eerst keer wereldwijd
aandacht gevraagd voor de slachtoffers van een
circulatiestilstand via World Restart a Heart Day.
Overal op de wereld worden dan initiatieven
georganiseerd die aandacht vragen voor het belang
van reanimatie door omstanders in het geval iemand
een circulatiestilstand krijgt.
Als u deze dag iets organiseert wat bij dit initiatief
aansluit horen wij dat graag. Wij hebben opgemaakte
bestanden beschikbaar op onze website die u kunt
gebruiken om het onderwerp onder de aandacht te
brengen en wij zullen publiciteit geven aan deze
initiatieven als ze bij ons kenbaar zijn.

Nieuwsbrief gemist ?

U kunt vanaf heden oude nieuwsbrieven ook op onze website nalezen onder het kopje;
Nieuwsbrieven.

Bereikbaarheid NRR
Wij vermelden, ter verduidelijking, nogmaals ons nieuwe
telefoonnummer. Sinds 1 maart actief en van ma t/m
vrijdag van 09.00-12.00 uur bereikbaar, dus ook deze
zomer staan wij voor u klaar.
088 732 72 23 (lokaal tarief)
Het NRR team wenst u een zonnige zomer toe!

Wilt u zich uitschrijven voor deze nieuwsbrief klik dan hier.

