
CURSUS REANIMATIE EN AED 
Samenwerking tussen het Rode Kruis Gooi en Vechtstreek en Gemeente Hilversum 

Vrijdagavond 13 oktober 19:00 – 23:00 uur, Rode Kruis gebouw Hilversum Neuweg 247 
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Bijna driekwart van de Nederlanders weet niet goed wat te doen als iemand een hartstilstand 

krijgt. Reanimatie en het gebruik van een AED binnen zes minuten na een hartstilstand kan de 

overlevingskans van het slachtoffer tot 50 procent vergroten. Daarvoor moet het apparaat wel op 

de juiste manier worden bediend. 

Onzekerheid over ‘reanimatievaardigheden’ kan ervoor zorgen dat men de stap niet durft te zetten. 

Uit onderzoek blijkt dat als de kennis goed is, men eerder bereid is om hulp te bieden. En dat is dus 

precies waar deze cursus, maar ook de jaarlijkse herhalingscursus, voor bedoeld is. 

Het Rode Kruis streeft ernaar zoveel mogelijk mensen op te leiden met een reanimatie cursus, omdat 

dit levens kan redden! Zo zorgen we samen voor een veiligere leefomgeving en meer 

zelfredzaamheid. De Gemeente Hilversum biedt daarom in 2017 aan 12 actieve bewoners van de 

gemeente deze cursus aan. 

De cursus vindt plaats op vrijdag avond 13 oktober 2017 van 19:00 – 23:00 uur aan de Neuweg 247 in 

Hilversum (Rode Kruis gebouw). 

Aanmelden kan via jouw buurtcoordinator.  

 
 
 
 
 



Wat leer je tijdens de cursus Reanimatie en AED? 
 
• De 4 stappen van EHBO 
• Toepassen van hartmassage en mond-op-mond beademing 
• Toepassen van AED (Automatic External Defibrillator)  
• Een bewusteloos slachtoffer in de stabiele zijligging leggen 
 
Je oefent met realistisch ogende Ambu reanimatiepoppen. Je ontvangt een lesboek met de theorie, 
een EHBO-set en een erkend certificaat van het Rode Kruis. Het certificaat ontvang je digitaal en als 
EHBO-pasje. Om het certificaat te ontvangen dien je alle lesuren aanwezig te zijn en dien je 
competent te worden verklaart door de docent. 
 

Vragen? 
Wil jij een cursus reanimatie en AED volgen of heb je andere vragen? Neem contact met ons op via 
dstapper@redcross.nl of 06 22436065 en vraag naar Danielle Stapper.  
 

Aanmelden? 
Dat doe je via jouw buurt coordinator! 
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