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Workshop: Een stralende glimlach
Spreker:
Theo Goedendorp, tandarts
Een val, een klap: tand gebroken, verplaatst of uitgeslagen. Of misschien is deze helemaal niet meer
te vinden? Ook bij schade aan het gebit is eerste hulp belangrijk om blijvend letsel tot een minimum
te beperken. Wat moet je doen en vooral laten bij een ongeluk met blijvend gebit of melkgebit? En
wat is er mogelijk om daarna weer een stralende lach te creëren? Correct ingrijpen kan een wereld
van verschil betekenen.

Workshop: Lachen met lachgas
Spreker:

Jans van Wieren, instructeur EH en NIKTA erkend Docent-instructeur Acute Zorg bij
Alcohol - en Drugsincidenten (AZADI)
Het gebruik van lachgas als drug is de laatste jaren sterk toegenomen. In deze workshop leer je waar
het voor wordt gebruikt in de reguliere zorg, wat lachgas in het lichaam doet en of ongecontroleerd
gebruik ervan schadelijk kan zijn. Is het verslavend? En hoe help je iemand die zich na gebruik niet
lekker voelt of zelfs bewusteloos raakt? Ook vragen vanuit de deelnemers komen aan bod.

Workshop: Stress tijdens reanimatie
Spreker:
Annemarie Landman, onderzoeker TNO/docent TU Delft
Het schrikeffect van een plotselinge en heftige situatie kan effectief hulpverlenen in de weg staan.
In de luchtvaart volgen piloten tijdens situaties met schrik en verrassing soms korte procedures om
de stress te managen en overzicht te creëren. TNO doet in samenwerking met de TU Delft onderzoek
naar dergelijke procedures. In deze sessie leer je wat zo’n procedure inhoudt en waarom het ook
kan helpen bij het verlenen van eerste hulp.

Workshop: Help, een drenkeling!
Spreker:

Prof. dr. Joost Bierens MCPM, Research Group Emergency and Disaster Medicine
Vrije Universiteit Brussel. Eindredacteur van het boek Drowning - prevention,
rescue, treatment
Een eerstehulpverleners die in aanraking komt met verdrinking, heeft vaak veel vragen. In deze
workshop wordt aan de hand van enkele voorbeelden, liefst ook verteld door de deelnemers zelf,
uitgelegd wat er gebeurt in het lichaam van de drenkeling. Zo kan een schijnbaar dode drenkeling
nog hartslag hebben en speelt een AED nauwelijks een rol bij de reanimatie van de meeste
drenkelingen. De kennis van en ervaring met verdrinkingen komt op interactieve en dynamische
manier aan de orde, zoveel mogelijk geplaatst binnen de richtlijnen van de International Liaison
Committee on Resuscitatoon (ILCOR) en de European Resuscitation Council (ERC).

Workshop: Het gebruik van Diphoterine®
Spreker:
VdPutte Medical
De impact van ongelukken met agressieve chemische stoffen is erg groot. De pijn en de schade aan
huid en ogen kan enorm zijn, en met regelmaat zijn slachtoffers lang uit de roulatie of levenslang
getekend. In deze workshop wordt uitgelegd welk problemen je tegen kunt komen bij
eerstehulpverlening aan een slachtoffer van een chemisch incident. Wat is het verschil in effectiviteit
tussen spoelen met water en Diphoterine® Solution? Hoe werkt de Diphoterine® oplossing en op
welke manier dient het te worden gebruikt (Protocol)?
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Lezing:

Connected AED's versus niet-connected AED's

Spreker:
Saskia Borman, Fuego
Op dit moment zijn er naast de niet-connected AED’s ook connected AED-systemen op de markt.
Deze zijn (inclusief kast) 24/7 te monitoren en op afstand te onderhouden. Wat houdt een connected
model in en wanneer zou je hiervoor kiezen? FUEGO legt de verschillende mogelijkheden van de
systemen uit. Tevens wordt een demonstratie gegeven van het NS-project, waarbij het complete
AED-systeem 24/7 connected is. Na deze workshop heb je een beter beeld van de verschillende
mogelijkheden.

Lezing:

SimCPR®Pro: Hartmassage feedback op pop en patiënt.

Spreker:
Harry Palsma, SimCPR Medical
Tijdens reanimatie cursus wordt steeds vaker feedback gebruikt om de kwaliteit van de training te
vergroten. Sinds kort kun je dezelfde feedback gebruiken tijdens een echte reanimatie. De
SimCPR®Pro is een polsband die via een groen LED-lampje laat zien of je de hartmassage optimaal
uitvoert. In de lezing bespreekt Palsma het algemene nut van hartmassage feedback aan de hand
van enkele studies. Hij toont diverse feedback hulpmiddelen en bespreekt hun doelgroepen. Aan
het eind kun je zelf oefenen op de aanwezige poppen met verschillende hartmassage feedback
devices.

Workshop: Mythes in het eerstehulponderwijs, of toch niet….
Spreker:
Vincent Peters, verpleegkundige
In deze workshop komen verschillende mythes binnen het eerstehulponderwijs aan bod. Vanuit de
wetenschap, met soms een vleugje gezond verstand, wordt gezamenlijk beoordeeld of het mythes
blijven of er toch een kern van waarheid in het verhaal zit. Schuif vooral aan en check de feiten!

Workshop: Eerste Hulp bij Drank- en Drugsincidenten (EHBD)
Spreker:
Tom Bart, Senior Preventiedeskundige Jellinek
Wie werkt in het uitgaansleven of op evenementen, kan te maken krijgen met mensen die onwel of
onhandelbaar worden door alcohol- of drugsgebruik. Het is belangrijk dat hierop adequaat wordt
gereageerd. In deze workshop leer je over de meest voorkomende uitgaansdrugs, welke factoren
een rol kunnen spelen bij onwelwording en eerstehulpverlening bij drugsgerelateerde acute
beelden. Maar ook het herkennen van de fysiologie van stimulerende en verdovende middelen komt
aan bod, evenals het beschrijven van de noodsignalen en het adequaat alarmeren.

Lezing:

Veldnorm Evenementenzorg

Spreker:
Pim de Ruijter, arts, lid projectgroep Veldnorm Evenementenzorg
Sinds dit jaar is de Veldnorm Evenementenzorg van kracht voor de zorg op evenementen. In de
Veldnorm is beschreven hoe goede zorg op evenementen eruitziet en hoe eerstehulpverleners en
EHBO-verenigingen de zorg op evenementen kunnen leveren. In deze workshop wordt besproken
wat de Veldnorm betekent voor eerstehulpverleners, instructeurs en EHBO-verenigingen. Daarnaast
krijg je uitgelegd hoe het in de praktijk wordt toegepast. Uiteraard is er gelegenheid om vragen te
stellen.
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Workshop: Is een hulpverlener een stakker die in het duister tast?
Spreker:
Piet van der Sluijs, Anne Ceulemans, Regina Arbouw, ervaringsdeskundigen
Het is pikdonker en er ligt een slachtoffer in de buurt. Je wilt helpen, maar ziet geen hand voor ogen.
Welkom in de wereld van mensen met een visuele beperking! Krijg handvatten om visueel beperkten
te leren eerste hulp te verlenen. Welke hulpmiddelen kun je gebruiken en hoe ga je om met een
(hulp)hond bij een ongeval? Let wel: waar wij problemen zien, kennen zij vaak de oplossing al. Met
alles wat wij van hen leerden, kunt jij ook jouw cursisten leren hulp te verlenen in het donker.
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