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NRR congres, 4 april 2018
Op woensdag 4 april 2018 organiseert de Nederlandse Reanimatie Raad
haar jaarlijkse congres in het NBC te Nieuwegein. Het belooft een
bijzonder congres te worden in het teken van ons 25 jarig bestaan met
sprekers uit binnen- en buitenland. Het voorlopige programma staat
inmiddels op onze website en kunt u hier downloaden.
De inschrijving is inmiddels geopend. Meldt u nu direct aan.
Uw toegangsbewijs is ook uw naambadge, dus verzoeken wij u deze
uitgeprint mee te nemen naar het congres.

Bereikbaarheid NRR
De capaciteit van het bureau is per half november uitgebreid met een
COSY coördinator, Rochelle Epskamp, zij stelt zich later in deze
nieuwsbrief voor.
U kunt de NRR nu van maandag t/m vrijdag van 09.00-12.00 uur
telefonisch bereiken onder het reeds bekende nummer 070-3383210.
Uiteraard streven wij ernaar alle mail dagelijks te beantwoorden.
Indien u uw vraag per mail stelt verzoeken wij u uw telefoonnummer en
geboortedatum te vermelden. Op deze manier kunnen wij u sneller van
dienst zijn.

COSY2.0
Sinds 16 oktober jl. werkt de Nederlandse Reanimatie Raad met de vernieuwde versie van COSY,
COSY2.0. Een groot deel van de problemen uit de vorige versie zijn daarmee verdwenen en de
eerste signalen van opleiders en instructeurs zijn postief. Uiteraard is ook dit systeem even
wennen, maar we hebben er alle vertrouwen in dat over enkele maanden iedereen vertrouwd is
met het systeem en er prettig mee kan werken.
Op de website van de NRR vindt u een verkorte handleiding van COSY2.0.

Een veel gestelde vraag van dit moment.
Ik krijg een herinnering in mijn mailbox met de melding “U dient een CD te kiezen of U moet
instructeurs kiezen voor " (CD staat in dit geval voor cursusleider, deze heeft u alleen nodig bij
meer dan 12 cursisten).
U kunt dit eenvoudig oplossen door de cursus aan te klikken en vervolgens bij faculteit de naam
van de instructeur in te vullen en de optie geen cursusleider aanwezig aan te vinken en op
te slaan. Dit soort openstaande acties vind u ook terug op uw dashboard.

Verjaardag NRR vieren in een roeiboot?
Altijd al eens willen weten hoe het voelt om
met zijn achten over het water te scheren in
een acht, net als de mannen en vrouwen uit
de Holland acht? Onder de cursusleiders,
instructeurs en het bureau van de NRR lopen
meerdere fanatieke roeiers rond. Het lijkt een
aantal van hen leuk om eens vanuit de NRR
mee te doen met een echte roeiwedstrijd. Die
mogelijkheid is er op de bedrijfsachtenregatta
van Nautilus in Rotterdam. Ervaren en
onervaren roeiers, mannen en vrouwen,
strijden daar onderling om de winst tijdens
een echte roeiwedstrijd. Lijkt het je leuk om
ook een plekje te hebben in deze NRR acht,
stuur dan een email naar
info@reanimatieraad.nl. Meer informatie op
deze website

Nieuwe werknemer
Mijn naam is Rochelle Epskamp. Voor sommige van jullie reeds bekend, voor
anderen ben ik nieuw bij de NRR. Ik ben 30 jaar, woonachtig in Den Haag en trotse
moeder van een zoontje van 4 jaar.
Per 16 november jl. ben ik, vanuit een bijzondere situatie, bij de NRR in dienst
gekomen. Het bijzondere is namelijk dat ik de afgelopen 2,5 jaar al heb
meegeholpen op de helpdesk vanuit mijn functie als helpdeskmedewerker bij Het
Oranje Kruis. Maar nu mag ik COSY en het ondersteunen van de gebruikers mijn
volledige aandacht geven.
Met de toevoeging van mijn beschikbaarheid aan het NRR team, kunnen wij jullie
weer volledig en bijtijds bijstaan in COSY en met aanverwante zaken.
Ik ben jullie erg dankbaar voor al het geduld en het begrip tijdens de

ontwikkelingen van ons Course Management System. Ik kijk erg naar uit naar een
prettige samenwerking, zoals ik die in de afgelopen jaren met jullie reeds heb
mogen ervaren.

ALS
opleiding
nieuwe
stijl.
Afgelopen
jaar is door
velen hard
gewerkt aan
het aanpassen
van de
ALS opleiding
(advanced Life
Support). Niet
alleen aan de
inhoud, maar
vooral aan de
opzet. In de
ALS training
nieuwe stijl is
nog meer
ruimte om te
werken aan
de practische
vaardigheden.
Het lesboek
behorend bij
de training is
voor alle
cursisten
digitaal
beschikbaar.
Opzoek naar
een instituut
dat deze door
de NRR en
ERC erkende
opleiding
aanbiedt? Klik
hier.

