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NRR congres 2018
De datum voor het 15e reanimatie congres is bekend en kunt u
alvast in uw agenda noteren!
Woensdag 4 april 2018 organiseert de Nederlandse Reanimatie
Raad haar jaarlijkse congres in het NBC te Nieuwegein.
Op dit moment werken wij aan een interessant programma voor dit
congres. Meer informatie volgt dus blijf ons nieuws op de website
volgen!

MyERC 2.0
Naar aanleiding van de 1ste versie van het nieuwe Course Management System (CMS) is er
besloten een 2e versie te ontwikkelen.
Wat kunt u verwachten van de 2.0 versie?
•
•

•

Het uiterlijk zal gelijk blijven aan de huidige versie van MyERC.
De administratie (persoonlijke gegevens, sessies registreren, certificaten aanvragen
etc.) zal volledig vanuit MyERC uitgevoerd worden. CoSy zal enkel voor e-learning
blijven bestaan.
Bepaalde functionaliteiten zullen vanuit het oude CMS terugkomen. Denk hierbij
aan: het automatisch opwaarderen van instructeurs en het beoordelen van
deelnemers

Het systeem wordt momenteel uitvoerig getest om een herhaling van het afgelopen jaar te
voorkomen en voor u een prettige werkomgeving neer te zetten. Bij de migratie van de
gegevens naar het nieuwe systeem, zal MyERC/CoSy een aantal dagen niet
beschikbaar zijn. Deze overgang zal in een weekend plaatsvinden, de exacte datum
volgt nog.

25 jaar Nederlandse Reanimatie Raad

In april 2018 viert de NRR haar 25ste verjaardag. Wij vinden het 15e
reanimatie congres het moment om deze 25 jaar samen met u te
vieren!

Manuals (lesboeken)
In de zomer zijn ook alle nieuwe lesboeken voor de gespecialiseerde reanimatie
opleidingen (ALS,ILS, NLS en EPALS) gereed gekomen. Deze zijn niet, zoals u gewend was, in
onze eigen webshop beschikbaar, maar worden geleverd door de ERC. Cursisten die staan
ingeschreven op een cursus, kunnen een pdf van het lesboek gratis downloaden via MyERC.
Een gedrukt exemplaar van de manual kunnen zij tegen drukprijs bestellen in de webshop
van de ERC. Deze is direct te bereiken vanuit MyERC.
Als iemand geen cursist is, kan hij het lesboek ook bestellen in de webshop van de ERC.
Dan moet echter de gewone boekprijs betaald worden.

Bereikbaarheid
Vanaf 7 september is de NRR telefonisch op
de volgende dagen en tijden bereikbaar.
Maandag-dinsdag-donderdag en vrijdagen
van 09.00-12.00 uur.
Natuurlijk kunt u uw vragen ook per
mail zenden.

Declaratie gebruikskosten AED's
Sinds kort worden de gebruikskosten van een AED die is ingezet vergoed vanuit de
basisverzekering. De procedure om deze vergoeding ook daadwerkelijk bij de eigenaar van
de AED te krijgen was echter onwerkbaar. Het voornemen van minister Schippers is om
vanaf 1 januari 2018 de vergoeding rechtstreeks via de RAV’s mogelijk te maken. De
werkwijze hiervoor wordt op dit moment nog uitgewerkt door de Nederlandse
Zorgautoriteit in samenwerking met de ambulancediensten zodat er vanaf 1 januari a.s. een
uniforme regeling van kracht kan gaan. Zo gauw hierover meer helderheid is, informeren
wij u uiteraard.

Nieuwe medewerker

Per 1 september jl. is Margreet van Dongen als project coördinator
bij de Nederlandse Reanimatie Raad in dienst gekomen.
Zij heeft na vele jaren luchtvaart 14 jaar geleden gekozen voor het
bedrijf Medi-Select Bedrijfshulpverlening waar zij als teamleider in
dienst is geweest. Hierdoor is zij al redelijk bekend bij een groot
aantal NRR instructeurs en heeft in haar functie regelmatig met de
NRR te maken gehad. Haar werkdagen bij de NRR zijn maandag,
woensdag en vrijdag. Margreet zal als project coördinator
hoofdzakelijk de ambtelijk secretaris Martijn Maas gaan
ondersteunen bij zijn werkzaamheden.

