REANIMATIE - CURSUSSEN
Sinds enige tijd hangt er in de Gruneriebuurt een AED! De volgende stap
is de groep die weet hoe je een reanimatie met een AED moet doen, te
vergroten! Er worden cursussen georganiseerd door EHBO Oegstgeest.
We hebben al een aantal aanmeldingen. We vragen hen om zich
persoonlijk bij EHBO Oegstgeest op te geven.(zie onder).
Alle trainingen worden gegeven in de Hofdijkschool, Hazenboslaan
1 te Oegstgeest.
Informatie is ook te vinden op de webpagina van EHBO Oegstgeest:
www.ehbooegstgeest.nl

Er zijn twee mogelijkheden:
1)Voor hen die al een training hebben afgerond met een
certificaat, zijn er herhalingsavonden. Cursisten met een
BLS/AED certificaat van de NRR hieraan deelnemen, om hun kennis
en vaardigheden op peil te houden en uit te breiden. Tijdens deze
training worden de praktische vaardigheden van de basiscursus
opnieuw geoefend en eventuele veranderingen in richtlijnen en
procedures aangeleerd, zodat de cursist up-to-date blijft.
De training duurt 2 uur van 20:00 tot 22:00 en bedraagt 20 euro
per persoon.
Data:
Dinsdag 8 oktober 2019
Dinsdag 19 november 2019
Dinsdag 17 december 2019
Dinsdag 28 januari 2020
Aanmelden kan via info@ehbooegstgeest.nl,
of via telefoon 071-5764136

2)Voor hen die de basistraining Reanimatie
willen doen: EHBO vereniging Oegstgeest organiseert in september
2 reanimatietrainingen.
Samen met andere cursisten oefent u alle reanimatiestappen op
oefenpoppen en maakt u gebruik van een oefen-AED. Na afloop van
de cursus ontvangt u een certificaat. Met zo’n certificaat kunt u zich
aanmelden bij de burgerhulpverlening.
De training duurt 2 x 2 uur van 20:00 tot 22:00 en bedraagt 35
euro per persoon. Inbegrepen les boekje, registratie bij de NRR
(Nederlandse Reanimatie Raad), certificaat en koffie of thee in de
pauze.
Data:
Dinsdag 3 en 10 september 2019 of
Dinsdag 17 en 24 september 2019

Aanmelden kan via info@ehbooegstgeest.nl,
of via telefoon 071-5764136
NB: Veel ziektekostenverzekeraars vergoeden volledig of een deel van de
Reanimatiecursus. Informeer hiernaar bij uw eigen verzekeringsmaatschappij of
kijk onder het kopje Links op de pagina van EHBO Oegstgeest.
NB: voor wie (onverhoopt) gebruik moet maken van onze buurt-AED
bij huize KLIMOP aan de Rhijngeesterstraatweg: de code is 2343

Groet, Joost de Leijer

