Het nieuwe nascholing seizoen is per 1 oktober jl. begonnen.
Het team CBI wenst u veel succes en hopelijk mogen wij u het komende jaar in ons rayon weer
ontvangen voor interessante nascholingen.
Voor diegene die ons nog niet kennen:
 Jans van Wieren, rayonleider
 Roelof Jan Drijfhout, medisch docent
 Ankie van de Breevaart, didacticus
 Hetty Lusseveld, ondersteunend EH instructeur
 Manuela van Os, administratief ondersteunend

Hoe ziet ons programma voor het komende seizoen eruit ?
We behandelen de volgende competenties:
080 Druk op de wond bij hevig bloedverlies
101 Inademen rook, gas of een chemische stof
102 Ziekten met gevolgen voor de ademhaling
103 Snelle ademhaling
110 Shock
111 Ernstige hartklachten
113 Epileptische aanval
114 Koortsstuipen
116 Te laag/ te hoog bloedsuikergehalte
120 Vergiftiging
130 Wonden
140 Borstletsel
170 Oogletsel
171 Oorletsel
183 Giftige stoffen op de huid of in de ogen
210 Bloedneus
260 Gebitsletsels
281 Ziekteklachten
Dit jaar beoordelen wij ook de instructiecompetenties van iedere instructeur, conform de richtlijnen
van Het Oranje Kruis.
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Ons huidige programma is geaccrediteerd met 10 punten.
6 punten voor onderdeel 2 en 4 punten voor onderdeel 4.
Normaal gesproken hebben wij een programma dat 14 punten oplevert.
Voor het behalen van de overige 4 punten kun je bij ons terecht door het volgen van een nascholing
EH aan kinderen of EH bij sportletsels, of door het bezoeken van de Studiedag Oranje Kruis of door
het volgen van een geregistreerde (P)BLS/AED nascholing..
Stichting Het Oranje Kruis heeft als slogan ‘Je moet het wel écht kunnen’.
Wij kunnen de volgende slogan eraan toevoegen: “je moet er wel wat voor doen!”

Vol trots kunnen we melden dat we een nieuwe locatie hebben gevonden waar EH instructeurs uit
de provincies Friesland, Groningen en Drenthe onze nascholingen kunnen volgen.
Op 9 februari 2018 starten we met de eerste nascholing in Oosterwolde, bij activiteitencentrum De
Miente.
Als dit goed bevalt zullen we in de toekomst zowel in Ruinerwold als in Oosterwolde nascholingen
gaan aanbieden.

Het Oranje Kruis borgt de kwaliteit van diploma’s en bijbehorende aantekeningen door
onafhankelijke examens op basis van eindtermen, accreditatie en consulenten.
Als onafhankelijke certificeerder is Het Oranje Kruis geen opleider. Wanneer onderdelen elders
worden getoetst, moet de administratie hiervan, ook bij hercertificering, correct zijn. Niet voor niets
hanteert Het Oranje Kruis PE-Online, zodat het, én voor instructeurs én voor ons, transparant is hoe
het met de competenties zit.
De certificering van Wandelletsel betreft geen activiteit van Het Oranje Kruis. Er is geen
onafhankelijk examen en geen Oranje Kruis consulentenbezoek mogelijk.
Helaas blijkt het na jaren overleg en mailverkeer niet mogelijk het systeem rond het certificaat
Instructeur wandelletsel van het Nederlandse Rode Kruis sluitend te krijgen. Het Oranje Kruis stopt
daarom per 1 januari a.s. met deze registratie.
Binnen ons rayon organiseren wij op 16 maart 2018 een nascholing voor EH bij wandelletsels in
Nieuwegein. Deze nascholing wordt gegeven door Alie Vink, docent instructeur Rode Kruis.
Of we dit in de toekomst gaan herhalen, is op dit moment nog niet zeker.
Dit staat los van mail van het Rode Kruis over het schrijven “Voortzetting werkzaamheden als NRKinstructeur”.
Los
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Tijdens deze nascholing zal een kinderverpleegkundige, die ruim 20 jaar ervaring heeft in een
Alkmaars Ziekenhuis, haar ervaringen met ons delen. We zijn blij met haar expertise en haar
bijdrage zal extra vakverdieping geven.

Uit de evaluaties en ook door ons team is geconstateerd dat mensen regelmatig tijdens de lessen
met hun Smart Phone en tablet bezig zijn.
Veel mensen hebben hier last van en zien het ook als een stukje “desinteresse” in een ander. Dat
kan niet de bedoeling zijn. We zullen er in het nieuwe seizoen op toezien dat het gebruik van smart
Phone en tablet minder wordt tijdens de lessen.
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