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Nieuwe tarieven NRR bijdrage
2019
Vanaf heden is het mogelijk via
CoSy de jaarlijkse NRR bijdrage voor
2019 te voldoen.
Er heeft voor het komende jaar een
tariefwijziging plaatsgevonden op
het gebied van de basale reanimatie
(BLS en PBLS).
Met deze wijziging kunnen wij de
BLS en PBLS lesboekjes gratis
digitaal beschikbaar stellen, de
boeken zullen in PDF vorm te
downloaden zijn. Voor degenen die
voorkeur geven aan een fysiek
boek: vanaf 1 januari 2019 zal deze
voor een zeer gereduceerd tarief te
bestellen zijn in onze webshop op
www.reanimatieraad.nl.
U vindt de tarieven op onze website
onder Jaarbijdrage.
Voor ondersteuning bij de betaling
kunt u onze vernieuwde
handleiding raadplegen.

16 oktober 2018 wordt voor de eerste 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.
De initiatieven die bij ons bekend zijn:
OLVG
OLVG te Amsterdam organiseert op zaterdag 13 oktober van 12.15 tot 16.15 haar
derde editie van de Restart a Heart day in het Oosterpark. Er wordt een demonstratie
gegeven met ketenpartners politie, brandweer en ambulance over een reanimatie
buiten het ziekenhuis. Er zijn stands aanwezig waar de Spoed Eisende Hulp, het
Hartcentrum, de Intensive Care en de Kindergeneeskunde aanwezig zijn om uitleg te
geven over de zorg nadat een gereanimeerd slachtoffer in het ziekenhuis arriveert.
Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven voor een reanimatie workshop gegeven door
BLS instructeurs werkzaam in het OLVG. Onder de deelnemers wordt een volledige BLS
cursus verloot.
Voor meer informatie kijk op: www.olvg.nl/reanimatie
Medisol
organiseert op 16 oktober a.s. op Utrecht Centraal station haar Restart a Heart day.
Zij laten voorbijgangers kennis maken met reanimatie d.m.v. het oefenen op
reanimatiepoppen.
Via hun Saving Lives Foundations bestaat deze dag de mogelijkheid een gratis AED te
winnen voor uw buurt, vereniging, school of bedrijf. Zij vragen vooral iedereen die in
het bezit is van een AED deze dinsdag 16 oktober mee te nemen naar Utrecht. De
servicemonteurs van Medisol zijn aanwezig en voeren ter plekke een gratis
onderhoudsbeurt op uw AED uit.
Erasmus MC organiseert op zaterdagmiddag 10 november van 12.30-17.30 de Restart
a Heart day. Er worden deze middag diverse (hand-on) sessies gegeven. Tevens zijn er
verschillende stands waar bezoekers de gehele middag een kijkje kunnen nemen en
uitleg krijgen over de zorg voor tijdens en na een reanimatie.
Download hier de poster en flyer die u kunt gebruiken om het onderwerp onder de
aandacht te brengen.

KNOV-addendum
beschikbaar
Het KNOV-bestuur heeft
in augustus 2018 het
KNOV-addendum
'Ondersteuning bij de
transitie en reanimatie
van de pasgeborene'
geautoriseerd.
In 2015 bracht de
Nederlandse
Reanimatieraad (NRR)
multidisciplinaire,
klinische
reanimatierichtlijnen uit.
De KNOV ontwikkelde in
afstemming met de NRR
een addendum bij de
NRR-richtlijn "Reanimatie
en ondersteuning van de
transitie van het kind bij
de geboorte". Dit
addendum voor
eerstelijnsverloskundigen
in de thuissituatie of
vergelijkbare
omstandigheden
vervangt het KNOVstandpunt van 2009.
Voor meer informatie:
Addendum
Ondersteuning bij
transitie en reanimatie
vd pasgeborene

First European Conference on Pediatric Procedural Sedation & Analgesia
29 en 30 november 2018 kunt u deze conferentie bezoeken in het MECC te Maastricht.
Voor informatie klik hier.
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