GEEN OPLEIDINGEN BLS-AED IN 2020 BIJ WHKLAUCKE CURSUSCENTRUM I.V.M. CORONA VIRUS
Beste burgerhulpverleners,
De COVID-19 pandemie die Nederland heeft getroffen, heeft bij HartslagNu, NRR, Hartstichting, ERC en
Cursuscentra geleid tot nieuwe richtlijnen om verspreiding van het virus tegen te gaan. In dit bericht
beschrijf ik de belangrijkste maatregelen bij reanimatie + bediening AED in relatie tot het coronavirus.
Corona reanimatierichtlijn kost mogelijk levens, maar redt en spaart ook levens
Elk leven is er één en dat de beperkende maatregelen mogelijk levens zouden kosten is erg.
Hoeveel levens het mogelijk kost is nu ingewikkeld vast te stellen en schattingen uit modellen variëren.
In tegenstelling tot wat in de pers soms wordt geschreven, is niet precies bekend hoeveel levens meer
gered hadden kunnen worden.
Maar evenmin is bekend hoeveel levens zijn gespaard, doordat hulpverleners door de maatregelen geen
Corona hebben gekregen.
Ondanks de beperkende richtlijn zijn er momenteel al burgerhulpverleners ziek geworden als gevolg van
reanimatie van een met COVID-19 besmet slachtoffer met een circulatiestilstand. Enkelen daarvan zijn
ernstig ziek en onder hen zijn ook verpleegkundigen die hun beroep nu niet kunnen uitoefenen, terwijl
ze aan het bed hard nodig zijn.
Een vreselijk moeilijke situatie waarin alle betrokken partijen continue op zoek zijn naar een balans.
De richtlijn is door de Nederlandse Reanimatie Raad samen met het RIVM, Ambulancezorg Nederland,
de Nederlandse Vereniging voor Medisch Managers Ambulancezorg en HartslagNu zorgvuldig en met
grote verantwoordelijkheid voor dit moeilijke vraagstuk opgesteld.
Wij hechten aan versoepeling waar mogelijk, zodat zoveel mogelijk levens gered kunnen worden, maar
ook aan een zorgvuldige, deskundige afweging.
SCHOLING AUTOMATISCH VERLENGD MET EEN JAAR
Omdat ik de richtlijnen, om verspreiding van het virus tegen te gaan, niet kan garanderen binnen de
opleiding ruimten, heb ik besloten geen BLS-AED opleidingen in 2020 te organiseren.
De Europese Reanimatieraad heeft reanimatiediploma's die geldig waren tot in 2020, allemaal
verlengd met één jaar.
Als jouw scholing dus in 2020 zou verlopen, hebben wij dit al automatisch in jouw profiel verlengd met
één jaar tot in 2021.
Voor informatie en vragen kun je mailen naar spssmilde@hetnet.nl of kijk op de website
www.whklaucke.nl
Ondanks alles wens ik jullie toch nog een gezond en plezierig ‘Corona vrij’ 2020 toe en volgend jaar
(2021) probeer ik jullie opnieuw uit te nodigen!
Hartelijke groeten,
Wim Klaucke
Instructeur BLS-AED
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