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Reanimatiecursus voor bewoners 

Uw woning en woonomgeving is HARTveilig gemaakt doordat er een openbare City AED is geplaatst. 
Maar hoe gebruik je een AED? En hoe herken je een hartstilstand? Wanneer begin je met 
reanimeren? Bij een hartstilstand telt elke seconde, daarom is het belangrijk dat er snel 
gereanimeerd wordt. Iedereen mag en kan een AED gebruiken, maar het is fijn en verstandig om een 
reanimatiecursus te volgen om een hartstilstand te herkennen en te weten hoe een AED werkt. 

 
 

INHOUD TRAINING 

Door het volgen van een reanimatie- en AED cursus, leert u adequaat handelen bij een hartstilstand. 
Tijdens een basiscursus reanimeren- en AED leert u in 3 uur: 

Het herkennen van een hartstilstand, het opstarten van een reanimatie en het inschakelen van de 
professionele hulpdiensten staan centraal. 

Hoe u moet reanimeren: borstcompressie toepassen en mond-op-mond beademing geven. • Het 
aansluiten en bedienen van een AED (Automatische Externe Defibrillator). Samen met andere 
cursisten oefent u alle reanimatiestappen op oefenpoppen. 

 

WIE GEEFT DE TRAINING? 

U krijgt les van een erkend instructeur van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR). De trainer maakt 
tijdens de training gebruik van hetzelfde merk en type AED als die bij u komt te hangen. Zo weet u 
precies hoe de AED werkt. 
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WAT KRIJGT U NA AFLOOP VAN DE TRAINING 

  Na afloop van de cursus ontvangt u een erkend certificaat van de NRR. 
 
 

CURSUSGELD 

Een training volgens de kwaliteitsnormen van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) kost  
€55,50 per persoon inclusief alle materiaalkosten en de kosten van het erkende certificaat. 

 

 
GROEPSINSCHRIJVING OP LOCATIE 

Als er meerdere bewoners een reanimatiecursus willen volgen dan kan een BLS gecertificeerde 
trainer op locatie een training geven. De cursus kan ook in de avonduren of in het weekend gegeven 
worden. Een geschikte locatie is bijvoorbeeld de centrale hal of in een woonkamer, aan u de keus, u 
kunt daarover overleggen met de trainer. 

 

AANMELDEN 

Groepsles 

Als u een cursusgroep heeft samengesteld, dan kunt u telefonisch een cursusplaats reserveren en/of 
de groep aanmelden. U kunt ons bereiken van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 via telefoon 
085 1305731 of email contact@@city-aed.nl 
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