Cursus E.H.B.O. en Babyreanimatie
Het belangrijkste doel van deze cursus is om u handvatten te bieden voor noodsituaties in het algemeen, en in het bijzonder in de kraamperiode.
Bij de kraamvrouw en de baby, maar ook bij andere kinderen of familieleden weet u hoe u moet handelen als er zich een noodgeval voordoet.
Vol zelfvertrouwen kunt u uw rol uitvoeren in uw kraamgezin.
De cursusleidster
De cursus wordt verzorgd door een erkend E.H.B.O. instructeur en een NICU verpleegkundige/ babyreanimatie trainer.
Inhoud van de cursus
De cursus start met het doornemen van een digitale reader over babyreanimatie als voorbereiding. Daarna vindt een fysieke cursus plaats van in totaal 4 uur
(2 uur wordt besteed aan E.H.B.O. en 2 uur aan babyreanimatie). Na de cursus vragen we u een digitaal naslagwerk door te nemen over het E.H.B.O. gedeelte en het maken van een digitale toets. Voor meer informatie over de inhoud van de cursus verwijs ik nu naar pagina 2 van deze folder.
Accreditatie
De totale cursus is geaccrediteerd voor 4 punten bij KCKZ. Medsim zal zorgen voor accreditatie na opgave van uw KCKZ-nummer, uw presentie en het
behalen van de toets.
Certificaat
Na het behalen van de toets ontvangt u digitaal een certificaat.
Locatie
De cursus vindt plaats in het simulatiecentrum van Medsim, Ds. Th. Fliednerstraat 1 in Eindhoven.
Kosten
De cursus kost € 100,- (BTW-vrij, incl. koffie, thee en een gratis uitrijkaart voor de parkeerplaats) per persoon. Groepsgrootte is maximaal 12 deelnemers.
Deelname is volgens de algemene voorwaarden voor individuele cursussen van Medsim. Deze voorwaarden staan op www.medsim.nl.
Inschrijven
Inschrijven kan via www.medsim.nl/kraamzorg. Daar vindt u ook alle trainingsdata en tijden.
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Vervolgpagina Cursus E.H.B.O. en Babyreanimatie
Inhoud van de cursus
1. Theorie en vaardigheden (kinder-) EHBO (herhaling):
•
Beoordeling van een kindveilige omgeving van het kraamgezin
•
Beoordeling vitale functies (pasgeborene en kinderen)
•
Verdrinking/vergiftiging
•
Huidwonden/ ernstige bloedingen/ kneuzing/verstuiking/ontwrichting/botbreuken
•
Kleine ongevallen
•
Kinderziekten en verschijnselen/medische noodsituaties
2. Theorie en vaardigheden van de training Reanimatie (met geldig diploma/certificaat Nederlandse reanimatieraad NRR):
•
Reanimatie baby
•
Reanimatie kind
•
Reanimatie volwassene
•
Gebruik AED
Voorbereiding
De deelnemers krijgen vooraf een digitale reader tot hun beschikking over het onderwerp babyreanimatie (voorbereidingstijd is ongeveer 2 uur).
Naslagwerk en toets
Om in aanmerking te komen voor het certificaat E.H.B.O. vragen we u om na het volgen van de cursus een digitale reader door te nemen over dit onderwerp
en een toets te maken (nazorgtijd is ongeveer 2 uur).

Vragen?
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Stuur dan gerust een mail naar educatie@medsim.nl of bel (040) 2 654 777.

Medsim
Dominee Theodor Fliednerstraat 1, 5631 BM Eindhoven
Telefoon:
(040) 2 654 777
Mail:
educatie@medsim.nl
Internet:
www.medsim.nl

