Reanimatiecursus

. They´re trained!

Lifesavers aren´t born

Reanimatiecursus met AED

Reanimatie volwassenen
Stelt u zich eens voor. U bent aan het winkelen, loopt
over straat of bent gewoon thuis. Ineens krijgt iemand
bij u in de buurt, uw partner, vriend(in), een toevallige
passant een hartstilstand.
U kunt er zomaar mee geconfronteerd worden. Per
week krijgen ongeveer 300 mensen in Nederland een
hartstilstand.
Vroegtijdige reanimatie (Basic Life Support, BLS) en
defibrilatie met de Automatische Externe Defibrillator
(AED) kunnen de
overlevingskansen
van het slachtoffer
vergroten tot wel
50-70%. Als u
niets doet zijn de
overlevingskansen
nihil.
Bent u die persoon
die wel wat durft en
kan doen? Het leven
van uw geliefde
partner of vriend(in)
zou er immers vanaf
kunnen hangen.
Door het volgen van
de reanimatiecursus
die Corpus Mentis
biedt bent u beter
voorbereid op het
onverwachte.
Corpus Mentis geeft reanimatie trainingen met AED.
De vorm van lesgeven is praktijkgericht, vernieuwend,
uitdagend en erkend volgens de Nederlandse
Reanimatie Raad.

U leert reanimatieslachtoffers herkennen en
reanimatievaardigheden toe te passen.
In de cursus van Corpus Mentis wordt veel aandacht
besteed aan het opbouwen van zelfvertrouwen
rondom het geven van borstcompressie, beademen
en het gebruik van een AED zodat deze handelingen
in stressvolle situaties goed toegepast kunnen
worden.
De trainingen worden uitsluitend gegeven door
instructeurs die zelf in de acute hulpverlening
werkzaam zijn. Hierdoor kunnen zij zich uitstekend
inleven in situaties en goed inspelen op vragen en
opmerkingen van cursisten.
Aan het eind van de cursus wordt indien gewenst een
diploma uitgeschreven erkend door de Nederlandse
Reanimatie Raad.

Cursustitel
Cursusduur

Reanimatie volwassenen & Automatische
Externe Defibrillator (ERC/NRR)
1 avond , 3 uur

Aantal cursisten

Maximaal 12 personen. Op locatie in
overleg.
Vereiste vooropleiding Geen
Instructeur

Instructeur BLS/AED

Certificering
Cursustarief

Certificaat European Resuscitation
Council / Nederlandse Reanimatie Raad
€ 69 Incl. BTW

Informatie en
aanmelding

e-mail: cursus@corpusmentis.nl
Telefoonnummer: 071-8891435

Reanimatie baby & kind
Gelukkig komen situaties waarbij een baby of een
kind moet worden gereanimeerd weinig voor. Maar als
het voorkomt kunt u helpen.
De cursus Pediatric Basic life Support (PBLS) is
bedoeld voor iedereen die voorbereid wil zijn als
zij wel in zo´n situatie
terecht komen, zoals
ouders en grootouders.
Maar ook bijvoorbeeld
crècheleidsters, gastouders,
overblijfmoeders, politie- en
brandweerfunctionarissen.
Er zijn grote verschillen
tussen de reanimatie van een
kind en een volwassene. Het nog groeiende lichaam
vraagt een andere benadering en methode.
De benadering en de handelingen zijn aangepast aan
de oorzaken en de grootte van het lichaam van een
baby of kind.
Direct handelen bij een levensbedreigende stoornis is
een absolute vereiste.
Een circulatiestilstand bij een baby of kind is vaak
het gevolg van problemen met de ademhaling,
bijvoorbeeld verstikking/verslikking.
Cursisten leren in deze cursus vast te stellen of een
baby of kind reanimatiebehoeftig is.
Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan het oefenen
van reanimatievaardigheden, zoals borstcompressie,
geven van mond-op-mondbeademing en wat te doen
bij verstikking/verslikking.
Verder gaan de instructeurs in op vragen en wensen
van cursisten.
Aan het eind van de cursus wordt indien gewenst een
diploma uitgeschreven erkend door de Nederlandse
Reanimatie Raad.
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Reanimatie baby & kind (ERC/NRR)
1 avond, 3 uur
Maximaal 12 personen. Op locatie
in overleg.
Geen
Instructeur PBLS
Certificaat European Resuscitation
Council/Nederlandse Reanimatie
Raad
€ 69 Incl. BTW
e-mail: cursus@corpusmentis.nl
Telefoonnummer: 071-8891435

Leerklimaat
De cursist staat centraal, Corpus Mentis werkt tijdens
trainingen uitsluitend met kleine groepen cursisten. Zo
wordt door elke cursist een optimaal leerrendement
behaald.
Cursistencomfort is van essentieel belang tijdens de
training. Een veilig leerklimaat, een training aangepast
aan de doelgroep, duidelijk haalbare doelstellingen
en positieve coaching zijn belangrijke elementen voor
een geslaagde training.
Door een positieve leerervaring worden cursisten
beter voorbereid op de daadwerkelijke inzet bij een
acute medische situatie.
Vaardigheid en scenariotraining
Alle trainingen zijn gebaseerd op de vaardigheid
en scenariotraining van acuut levensreddende
handelingen.
Korte presentaties en theorie worden afgewisseld met
demonstraties en vaardigheidstrainingen.

Locatie en lesmaterialen
Corpus Mentis beschikt over een modern uitgeruste
trainingslocatie in Leiden.
Hier zijn cursisten verzekerd van een veilig
leerklimaat, nieuwe en schone oefenmaterialen en
up-to-date audiovisuele hulpmiddelen.
Cursus op locatie is mogelijk. Uiteraard zorgt Corpus
Mentis ook hier voor een veilig leerklimaat en
moderne, hygiënische oefenmaterialen.
Professionele instructeurs
Corpus Mentis maakt uitsluitend gebruikt van NRR
erkende instructeurs.
Alle Corpus Mentis instructeurs zijn werkzaam in de
acute hulpverlening en hebben ruime ervaring.
Richtlijnen
Het Corpus Mentis opleidingsprogramma voldoet aan
de criteria en richtlijnen gesteld door de Nederlandse
Reanimatie Raad.
Informatie en aanmelding
Email adres: cursus@corpusmentis.nl
Telefoonnummer: 071-8891435
Adres trainingsloctie
Corpus Mentis Reanimatietraining
Herenstraat 39
2313 AE Leiden

