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Een Reanimatie/AED cursus volgen
is beslist de moeite waard

Ja, ik wil graag deelnemen
aan de Reanimatie/AED cursus

Wanneer wordt de cursus gegeven?
Door wie wordt de cursus gegeven?
De EHBO Vereniging Kampen en IJsselmuiden
organiseert, bij voldoende deelname, regelmatig een
cursus die opleidt tot Reanimatie/AED hulpverlener.

Als elke seconde telt
Heeft u er wel eens bij stilgestaan dat elke week 300
mensen in ons land buiten het ziekenhuis plotseling door
een hartstilstand getroffen worden? Dat ook u ooit een
omstander kunt zijn bij een hartstilstand? Op straat, op
het werk, in een winkel of - in de meeste gevallen - thuis.
Weet u dan wat u moet doen?

Deze cursus wordt georganiseerd onder auspiciën van
de Nederlandse Hartstichting. De lessen worden van
19.30 tot 21.30 uur gegeven in de zalen van De
Hoeksteen aan de Goudplevier 103 te IJsselmuiden.

Naam: ___________________________________

De cursus wordt bij grote belangstelling meerdere malen
per jaar gegeven. Bij opgave wordt men op een
belangstellendenlijst gezet tot er voldoende deelnemers
zijn. Daarna wordt telefonisch/per mail contact
opgenomen over de data.
Bij definitieve inschrijving voor de cursus wordt een
factuur gestuurd die vooraf moet worden voldaan.

Adres: ___________________________________
Postcode: ________________________________

De cursus wordt gegeven in twee lesavonden door een
door de NRR (Nederlandse Reanimatie Raad) erkend
instructeur.

Woonplaats: ______________________________
Ook u kunt leren reanimeren
In één à twee dagdelen kunnen gecertificeerde
instructeurs u leren hartmassages en mond-op-mond
beademingen te geven en de automatische externe
defibrillator (AED) te bedienen. Tijdens de cursus oefent
u deze technieken op een pop.

Telefoon: ________________________________
E-mail: __________________________________
Geboortedatum: ___________________ m / v

Handtekening:

Dit formulier kunt u na invulling opsturen aan:
EHBO Vereniging Kampen en IJsselmuiden
Apeldoornsestraat 36, 8266 AM Kampen
of u kunt het faxen naar 038-3337123
Voor nadere informatie: 038-3312377
www.ehbokampen.nl
info@ehbokampen.nl
2012 / © agzb/ehbokampenenijsselmuiden

De cursus wordt afgesloten met een diploma dat een jaar
geldig is. Om de geldigheid van het diploma te behouden
dient ieder jaar een herhalingsles te worden gevolgd. Zie
elders in deze folder.

➜➜➜

Een respectabele leeftijd
De EHBO Vereniging Kampen en IJsselmuiden werd
opgericht op 1 april 1925.
Dat was destijds geen grap en dat is het vandaag de dag
nog steeds niet. Met haar inmiddels behaalde leeftijd der
zeer sterken, is de vereniging niet meer weg te denken
uit de Kamper gemeenschap.

Herhaling reanimatie
Het hele jaar door worden ook herhalingslessen
Reanimatie/AED gegeven. Ook deze lessen worden van
19.30 tot 21.30 uur gegeven in de zalen bij de Hoeksteen
aan de Goudplevier 103 te IJsselmuiden.
De werkwijze is als volgt. Wanneer u bij ons staat
ingeschreven krijgt u in januari van elk jaar een oproep
om de kosten voor de herhalingsles aan ons over te
maken. Nadat u heeft betaald wordt er contact met u
opgenomen en wordt in gezamenlijk overleg een datum
gekozen waarop u de herhalingsles gaat volgen.
U dient om uw diploma geldig te houden ieder jaar een
herhalingsles te volgen.

➜➜➜
Wat zijn de kosten

EHBO Vereniging
Kampen en IJsselmuiden
Voor het volgen van een cursus
Reanimatie en AED
Voor het volgen van een herhalingscursus Reanimatie en AED

De kosten voor de cursus bedragen € 25.00
De kosten voor de herhalingsles bedragen € 11,00
De EHBO vereniging Kampen en IJsselmuiden
is ‘altijd in de buurt’ en ondanks de hoge leeftijd nog altijd
springlevend en actief in het verzorgen van het
Reanimatie / AED onderwijs.

Dit bedrag is “all-in”. Dat betekent dat het cursusboek in
dit bedrag is opgenomen. Het enige dat nog voor eigen
rekening komt zijn eventuele consumpties.

➜➜➜
Meer Informatie
Neem contact op met het secretariaat van de
reanimatiepartner van de Hartstichting de
EHBO Vereniging Kampen en IJsselmuiden
Apeldoornsestraat 36, 8266 AM Kampen
Tel: 038-3312377 / Fax: 038-3337123
E-mail: info@ehbokampen.nl
Of kijk op : www.ehbokampen.nl
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FOLDER VOOR DE OPLEIDING TOT
REANIMATIE/AEDHULPVERLENER

