
TMI Academy
Hoogwaardige reanimatietrainingen

voor uw zorgprofessionals

ALS inclusief ABCDE



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 Advanced Life Support (ALS) 
inclusief ABCDE training aan. Deze 
training is tot stand gekomen met 
inzet van experts van de werkvloer en 
wordt 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 voor uw zorgprofessionals. 

ALS inclusief ABCDE
Inhoud training  
Er wordt tijdens de Advanced Life 
Support training geoefend met 
reanimatietechnieken die nodig zijn 
voor het uitvoeren van een reanimatie 
op ALS niveau. Daarnaast leert de 
kandidaat ook deelvaardigheden, zoals 
intuberen, beademing, ritmeherkenning, 
defibrillatie, transcutane pacing en 
medicatietoediening.

Als werkgever weet u als geen ander hoe belangrijk bijscholing is. Zeker in 
een omgeving waarin de zorg continu verandert, is het een must om uw 
zorgprofessionals gekwalificeerd te houden. Dat kan alleen met de juiste 
bijscholingen en trainingen. Hierdoor blijven uw zorgprofessionals zich 
ontwikkelen.  



Tijdens deze bijscholing wordt ook de ABCDE methode toegepast. Dit houdt in 
dat eerst de levensbedreigende factoren worden behandeld, dan pas de secundaire 
factoren, gevolgd door de overige factoren. Na afronding van de ALS training 
inclusief ABCDE kan de zorgprofessional de ALS toepassen volgens de richtlijnen.

Programma  
Bij aanvang van de training is er een interactief moment voor vragen en worden 
veranderingen in de richtlijnen 2021 besproken. Daarna wordt er getraind in 
de verschillende rollen van een reanimatieteam. De theorie wordt behandeld 
en de deelnemer leert de verschillende basisvaardigheden zoals bijvoorbeeld 
communiceren volgens Crisis Resource Management (CRM) en gestructureerd 
samenwerken binnen het Advanced Life Support (ALS) team.

Leerdoelen:
1. Het protocol voor BLS en AED verklaren;
2. Demonstreren hoe BLS wordt toegepast;
3. Indicaties voor ALS benoemen;
4. Het protocol voor ALS verklaren;
5. Het stroomschema van ALS motiveren, toepassen en handelen naar bevindingen;
6. Demonstreren hoe een defibrillator en cardioversie wordt toegepast; 
7. De verpleegkundige taken bij defibrillatie en cardioversie aansturen;
8. Demonstreren hoe kapbeademing wordt uitgevoerd; 
9. Demonstreren hoe een botnaald wordt ingebracht; 
10. Uitleggen hoe het reanimatieteam binnen de organisatie functioneert; 
11. CRM gebruiken en hier feedback op geven.



TMI.NL

Benodigde voorkennis  
Anatomie en fysiologie van het hart, bloedcirculatie, ademhalingsstelsel, ABCDE-
methodiek en BLS (reanimeren). We gaan er tevens vanuit dat de deelnemer de 
flowcharge (van de NRR) van het non-shock/shockblock uit het hoofd kent. 

Accreditatie: 5 punten
Duur: 5,5 uur 
Investeringsvoorstel: €1.195,-*. 

Voor wie: Anesthesiemedewerkers, CCU verpleegkundigen, IC verpleegkundigen, 
HC verpleegkundigen, MC verpleegkundigen, Recoveryverpleegkundigen en SEH 
verpleegkundigen. 
Toetsing: Praktische toetsing vindt plaats middels een continu assessment, in een 
gesimuleerde situatie, waarbij de aanwezige checklist leidend is. 
Certificering: Al onze trainingen zijn gecertificeerd.

Per training kunnen maximaal zes personen deelnemen. 

Kosten zijn inclusief de in het programma opgenomen lunch op locatie bij TMI en instructie door 

een vakbekwame en gemotiveerde docent. Geldig tot nadere wijziging en onder voorbehoud 

van typefouten.

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


