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World Restart a Heart Day
Op 16 oktober 2019 vieren we voor de 2e keer World restart a Heart Day. Op en rond deze
dag worden wereldwijd grote en kleine evenementen georganiseerd om burgers bewust te
maken van het belang van reanimeren. Alle evenementen die rondom deze dag in
Nederland worden georganiseerd kunt u vinden op onze speciale
website https://worldrestartaheartday.nl.
Organiseert u zelf een evenement rondom restart a heart day, groot of klein, dan kunt deze
ook registreren op deze website. Zo krijgen mensen in het gehele land de mogelijkheid
kennis te maken met reanimatie en worden hopelijk nog meer mensen enthousiast
gemaakt om een cursus te gaan volgen en als burgerhulpverlener aan de slag te gaan.

ERC congres Ljubljana
Het jaarlijkse Europese Reanimatie Congres, Resuscitation, wordt dit jaar gehouden in Ljubljana en vindt plaats van
19 t/m 21 september. Het ERC congres belooft een update op controverses in reanimatie wetenschap, richtlijnen
en praktijk. Uiteraard ook een mooi moment om te netwerken met internationale experts en leden van de
Nederlandse Reanimatie Raad. U kunt zich nog inschrijven via http://www.resuscitation2019.eu/en/home/.

Vacature support en online communicatie medewerker
De NRR zoekt een gedreven, communicatief sterke en
zelfstandige medewerker die proactief is ingesteld, in een klein
team wil werken en graag een bijdrage wil leveren aan de
verdere professionalisering van de Nederlandse Reanimatie
Raad?
Kijk voor de volledige vacature op website onder het kopje
nieuwsrubriek ; vacature NRR augustus 2019

NRR congres 2020
11 maart 2020 vindt het 17e Nationale Reanimatie Congres plaats. Noteer de datum vast in uw agenda.
Het programma is nog niet bekend maar we werken weer aan een leerzaam, actief en interessant programma.

CoSy 3.0
Wanneer u een (P)BLS hulpverleners cursus invoert, dient u de instructeur als
“waarnemend cursusleider” bij de cursus te zetten.
Volgens de ERC moet elke cursus over een cursusleider te beschikken. In Nederland
vinden wij het voldoende als er bij een (P)BLS hulpverleners cursus alleen een
volwaardig instructeur aanwezig is. Zodoende is de rol van “waarnemend cursusleider”
in het leven geroepen.
Indien u als “volwaardig instructeur” bij de cursus staat, kunt u uzelf uit de faculteit verwijderen
en opnieuw toevoegen als “waarnemend cursusleider”. Hierna kunt u de deelnemers
beoordelen.
Via de onderstaande link treft u onze handleiding, hier staan de stappen ook in beschreven:
https://www.reanimatieraad.nl/content/?code=K3WVJZP9w4agv5SvS2nf5AJAkzD7gHAv

