Het nieuwe nascholing seizoen start per 1 oktober 2019 en we willen u op de hoogte brengen van
een aantal wijzigingen in ons rayon.
We gaan helaas per 1 januari 2020 afscheid nemen van Roelof Jan Drijfhout, onze huidige medisch
docent. Hij heeft ruim 7 jaar lang zijn kennis en ervaring in ons rayon met jullie gedeeld. We zullen
hem gaan missen.
Ons team is inmiddels versterkt met Yvonne Welagen. Zij gaat de rol van medisch docent van Roelof
Jan Drijfhout overnemen. We wensen Yvonne uiteraard veel plezier en succes in haar nieuwe rol.

“De meeste van jullie kennen mij al maar voor diegene die mij nog niet kennen zal ik mij kort
voorstellen. Mijn naam is dus Yvonne en woonachtig in Heiloo met mijn vriend en onze twee
kinderen. Momenteel ben ik werkzaam in het ziekenhuis in Alkmaar als (kinder)verpleegkundige,
reanimatie en CRM instructeur. Sinds 5 jaar ben ik Oranje Kruis instructeur en ben ik verbonden aan
het CBI. Ik verheug mij erop om mijn ervaringen met jullie te delen.”

Hoe ziet ons programma voor het komende seizoen eruit ?
We behandelen de volgende onderwerpen/competenties:
010 Let op gevaar
020 Verplaatsen S.O. alle vormen
021 Zorg voor professionele hulp
022 Snelle kantel methode
040 Beoordelen bewustzijnsstoornissen
050 Beoordelen ademhalingsstoornissen
060 Stabiele zijgligging
090 Flauwte
100 Luchtwegbelemmering
101 Inademen rook, gas of chemische stof
102 Ziekten met gevolg voor de
ademhaling
103 Snelle ademhaling
200 Elektriciteitsletsel
Dit seizoen wordt onderdeel 3 getoetst. Back to basic!
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22 november 2019 locatie Ruinerwold
29 november 2019 locatie Nieuwegein
13 januari 2020 locatie Nieuwegein
24 januari 2020 locatie Nieuwegein
13 februari 2020 locatie Nieuwegein
7 april 2020 locatie Nieuwegein
8 mei 2020 locatie Nieuwegein EH bij wandelletsels
15 mei 2020 locatie Nieuwegein
15 juni 2020 EHAK & EHBS

De studiedag 2019 vindt plaats op zaterdag 2 november in het NBC
Congrescentrum in Nieuwegein. Het rayon CBI zal daar vertegenwoordigd
worden door Jans van Wieren en Manuela van Os. We zijn aanwezig op de
stand van Vandeputte Medical.
Huishoudelijke mededelingen:
Deelnemersprijzen seizoen 2019-2020
6 Jaar lang hebben wij onze prijzen niet geïndexeerd en zijn de overige kosten wel gestegen. We
ontkomen er niet meer aan om per 1 september 2019 de deelnamekosten te verhogen met € 10,00
per persoon ex. BTW. We verzorgen vanaf 1 september a.s. de jaarlijkse nascholing voor de vaste
leden prijs van € 195,00 exclusief BTW en inclusief oefenmaterialen, certificaat, administratieve
afhandeling in PE-online, koffie/thee/limonade/sapjes, lekkere versnaperingen en een heerlijke
lunch! Deelname prijs voor de nascholingen EHAK en EHBS zal worden: € 108,00 ex. BTW.
In januari 2020 organiseert Vandeputte Medical een Workshop “hoe om te gaan met thermische en
chemische brandwonden”. Vaste CBI Leden zullen € 10,00 korting ontvangen op de deelnemersprijs
van € 49,95. Datum volgt zo spoedig mogelijk.
Tijdige betaling. Helaas kunt u bij ons geen PIN betalingen meer doen. Betaal uw factuur met
betrekking tot de nascholing dus op tijd! Anders zijn wij genoodzaakt u niet toe te laten.
Herhaling (P)BLS: deze herhaling kunnen we in 2019 nog niet aanbieden. Hopelijk is dit te
realiseren in 2020. We houden jullie op de hoogte.
Vroegtijdig vertrekken: met een bepaalde regelmaat melden instructeurs op de dag van de
nascholing dat ze ’s middags om diverse redenen graag eerder zouden willen vertrekken.
Dit heeft consequenties! Niet aanwezig zijn , betekent competenties missen. Deze gaan wij dan niet
meer voor je gaan afvinken in PE-online. Weet wat je doet als je eerder wilt vertrekken!
PE-online: je blijft zelf verantwoordelijk voor het behalen van voldoende accreditatiepunten en
eerste hulp competenties voor de verlenging van je instructeursdiploma. Jouw rayon ondersteunt je
zo veel mogelijk en doet dat met veel toewijding en plezier, maar is niet eindverantwoordelijk. Dat
ben je zelf! Lees dus regelmatig de berichten in je mailbox van PE-online en geef tijdig eventuele emailwijzigingen door aan het Oranje Kruis zodat berichten jou kunnen bereiken.
Heb je vragen of wens je geen e-mail van ons te ontvangen, dan kun je dit kenbaar maken bij Manuela van Os.
E-mail adres is: manuela.vanbeers@vdpmedical.com Telefoon: 030-600 5050
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