
TMI Academy
Hoogwaardige reanimatietrainingen

voor uw zorgprofessionals

BLS training
ABCDE training



Basic Life Support / Reanimatie
Inhoud training
In deze training leert de deelnemer hoe 
ze iemand met een circulatiestoornis 
(hartstilstand) op de best mogelijke 
manier kunnen helpen. 

Programma  
De instructeur loopt een aantal stappen 
door met de deelnemers die zij moeten 
toepassen wanneer ze geconfronteerd 
worden met een slachtoffer van een 
hartstilstand. Ze leren het slachtoffer 
te beademen, borstcompressies 
(hartmassages) te geven en een AED te 
gebruiken. 

Per training kunnen maximaal zes 
personen deelnemen.

Leerdoelen:
1. Terminologie en keten van
 overleving;
2. Systematische benadering;
3. Toepassen van hartmassage en
 mond-op-mond beademing;
4. Gebruik van eenvoudige
 hulpmiddelen (beademingsmasker);
5. Het stroomschema van BLS & AED
 kunnen verklaren; 
6. Indicaties voor BLS kunnen
 benoemen;
7. Demonstratie / gebruik van AED en
 toepassen van Basic Life Support;
8. De post reanimatie fase.

Accreditatie: 2 punten
Duur: 2 uur
Investeringsvoorstel: €510,-*

Bijscholing maakt deel uit van elke baan in de zorg en is cruciaal om op 
de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen. Door te investeren in de 
ontwikkeling van uw zorgprofessionals, zijn zij weer volledig geschoold, wat 
ten goede komt van uw organisatie. Een win-win situatie. 

Hooggewaardeerde reanimatietrainingen ontwikkeld door experts van de werkvloer
De TMI Academy ondersteunt en adviseert bij het faciliteren van uw scholingsbeleid. 
Met een ruim aanbod aan bijscholingen, voorziet TMI in elke scholingsbehoefte. 
Dit geldt ook voor reanimatietrainingen. TMI Academy biedt de Basic Life Support 
(BLS) en ABCDE training aan. Deze trainingen zijn tot stand gekomen met inzet van 
experts van de werkvloer en worden gegeven door gecertificeerde en gekwalificeerde 
trainers. De gebruikte richtlijnen en protocollen die worden gebruikt, zijn afkomstig 
van de Nederlandse Reanimatieraad (NRR). Onze trainingen kunnen zowel op uw 
locatie als op de locatie van TMI Academy in Amsterdam worden verzorgd.



ABCDE training
Als aanvulling op de BLS biedt TMI de 
bijscholing ABCDE aan. Tijdens deze 
bijscholing leren zorgprofessionals alles 
over de theorie van de ABCDE methode 
en worden er gezamenlijk casussen 
besproken. De ABCDE-methodiek is 
gebaseerd op het principe 'treat first, 
what kills first'. Potentieel instabiele 
patiënten worden beoordeeld met deze 
methodiek. 

ABCDE-methodiek
De ABCDE-methodiek biedt een 
structuur om vitaal bedreigde patiënten 
in soms hectische omstandigheden te 
benaderen. Steeds meer ketenpartners 
maken gebruik van deze methodiek, wat 
maakt dat je eenduidig binnen de keten 
kunt communiceren.

Het vroegtijdig herkennen 
verslechteringen bij de patiënt en het 
voorkomen van een circulatiestilstand 
is de eerste schakel in de keten 
van overleving. Daarnaast hebben 
ziekenhuizen vormen van Early Warning 
Scores (EWS) ingevoerd om vroegtijdige 
herkenning te vergemakkelijken. EWS 
wijzen punten toe aan metingen van 
vitale functies en geven daarmee inzicht 
in het verbeteren of verslechtering de 
patiënt. 

SBAR-methode
Ook wordt tijdens deze bijscholing de 
SBAR-methode (Situation, Background, 
Assessment, Recommendation) 
behandeld. Dit is een gestructureerd 
communicatiemiddel om intercollegiaal 
overleg te verbeteren.

Leerdoelen:
1. Analyseren welke alarmsymptomen bij een patiënt onmiddellijk handelen
 noodzakelijk maken;
2. Beredeneren welke stappen ondernomen moeten worden wanneer een acuut
 zieke patiënt zich aandient;
3. De aandachtspunten uitleggen bij een acuut zieke patiënt;
4. Acuut zieke patiënt herkennen en verpleegkundige hulp bieden;
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5. Het kunnen herkennen en overdragen van vitaal bedreigde patiënten;
6. Leren hoe een patiënt systematisch na te kijken en parameters te verzamelen
 volgens de ABCDE-methodiek;
7. Het inzetten van het Early Warning System (EWS) in het ziekenhuis;
8. Leren kennis over te dragen volgens de SBAR structuur.

Benodigde voorkennis
Voor deelname aan deze bijscholing is voorkennis benodigd van vitale functies, 
normaalwaarden en de bewaking ervan.

Per training kunnen maximaal twaalf personen deelnemen.

Accreditatie: 3 punten
Duur: 3.5 uur
Investeringsvoorstel: €1.140,-*

BLS + ABCDE trainingen van TMI
Voor wie: Algemeen verpleegkundigen, dialyseverpleegkundigen, 
endoscopieverpleegkundigen, gipsverbandmeesters, hematologieverpleegkundigen, 
kinderverpleegkundigen, neonatologieverpleegkundigen, obstetrieverpleegkundigen, 
oncologieverpleegkundigen, operatieassistenten en psychiatrisch verpleegkundigen. 
Toetsing: Praktische toetsing vindt plaats middels een continu assessment in een 
gesimuleerde situatie. 
Certificering: Al onze trainingen zijn gecertificeerd.

Geldig tot nadere wijziging en onder voorbehoud van typefouten. 

*Voor trainingen op externe locatie wordt een kilometervergoeding berekend van €0,30.


