
Tijdens deze training komen de volgende onderwerpen aan bod:

Beoordeling van stoornissen in de vitale functies

Toepassen van de basale reanimatie en AED

Herkennen en behandelen van overige ziektebeelden/reacties

Globale indeling van de training:

Ontvangst en welkom

Introductie van het programma

Beoordeling van de vitale functies

Benaderingsprotocol slachtoffers, met aandacht voor flauwte, epilepsie en hypoglycemie.

Herkennen van een circulatiestilstand

De benadering van een slachtoffer, controle vitale functies, doen van een juiste melding bij

112 en de aanvang van de basale reanimatie. Volgens de richtlijnen 2015 van de

Praktijk: Benadering slachtoffer

Verzorgen van hulp, melding 112

Starten basale reanimatie

Koffiepauze

Automatische Externe Defibrillator (AED)

Het doel en de werking van de AED wordt nader toegelicht. Tevens wordt aandacht gegeven

aan de verschillen tussen de type AED's en de extra hulpmiddelen daarbij.

Praktische uitvoering reanimatie en AED

Praktijk: Benadering slachtoffer, alarmeren, opstarten basale reanimatie

Inzetten van de AED

In een 1- of 2-hulpverlener scenario

Lunchpauze

Wat nu als…

 - De ambulance ter plaatse komt?

 - Het slachtoffer bewusteloos is door een andere oorzaak ? 

 - Het slachtoffer een belemmering in de luchtweg heeft (verslikking - verstikking) ? 

 - Het slachtoffer een hartinfarct, angina pectoris of anafylactische reacties heeft ? 

Ziektebeelden en andere situaties

Aan de hand van praktische voorbeelden wordt ingegaan op veel voorkomende ziektebeelden.

Theorie brandbestrijding

De instructeur houdt een korte vragenronde over de behandelde lesstof over brand; inclusief

de brandklassen, de branddriehoek, de brandstadia en de verschillende blusmiddelen.

Theepauze

Praktijk brandbestrijding

Praktijk: Benaderen van een brand, deurprocedure, gereedmaken blusmiddel

Blussen van een brand met de brandhaspel

Blussen van een brand met een handblusmiddel

Blussen van een brand met een deken

Scenariotraining brandbestrijding

Take Home Message

Praktische zaken om mee te nemen naar de eigen praktijk.
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