
 

 

 

 

 

 

 
Instructeur BLS 
 
 

Datum: 2 februari 2016 

Betreft: belangrijkste wijzigingen lesmaterialen 

 

Beste instructeur, 
 
Per 1 februari 2016 zijn het nieuwe lesplan en de nieuwe presentatie voor de BLS opleiding 
beschikbaar. De nieuwe lesmaterialen zijn zo veel mogelijk gebaseerd op de bestaande lesmaterialen, 
maar dan uiteraard aangepast aan de nieuwe richtlijnen reanimatie 2015. Hieronder treft u kort de 
belangrijkste wijzigingen in de nieuwe presentatie. 
 

 Het algoritme in de presentatie is aangepast en visueel gelijk gemaakt aan het algoritme zoals dat 
ook is gepubliceerd in de richtlijnen en op de posters. De blauwe blokjes  geven een situatie aan, 
de rode blokjes een actie. 

 In de presentatie zijn filmpjes toegevoegd. Deze filmpjes staan op die plaatsen in de presentatie 
waar normaliter de instructeur een demonstratie geeft. Het eerste filmpje dient in de cursus altijd 
getoond te worden. De alle andere gevallen waarin de instructeur in het verleden een demonstratie 
gaf, kan de instructeur er nu voor kiezen een filmpje te laten zien of zelf de demonstratie te geven 
Om de grote van de presentatie te beperken zijn de video’s op dit moment alleen via Youtube te 
bereiken. 

 Aan diverse tekeningen is een mobiele telefoon toegevoegd op de grond. Deze telefoon 
symboliseert het contact met de meldkamer centralist. In het onderwijs is het belangrijk dat men 
eerst de vaardigheden (BLS en gebruik van de AED) aanleert voordat nadrukkelijk aandacht 
besteed wordt aan de interactie met de centralist.  

 In de presentatie zijn enkele dia’s opgenomen waar de instructeur wordt geacht de vaardigheden 
met de cursisten te gaan oefenen middels het 4 stappenplan. Hierin is ook duidelijk opgenomen op 
welke momenten er gelegenheid is voor vragen. Het aantal clusters waarin het onderwijs is 
verdeeld is teruggebracht van 3 naar 2.  

Cluster 1: benaderen van het slachtoffer t/m controle van de ademhaling 
Cluster 2: benaderen t/m borstcompressies en beademen. 

Als deze vaardigheden door de cursisten worden beheerst, kan de AED bij het onderwijs worden 
betrokken. 

 Verslikking is als bijzondere situatie aan de presentatie en het lesplan toegevoegd. 
 
In het onderwijs is het belangrijk dat lesmaterialen en instructie volledig consistent zijn. Zorg dus dat 
de lesmaterialen die u gebruikt overeenkomsten met de richtlijn die u doseert. Als u uw cursisten nog 
een lesboekje geeft wat gebaseerd is op de richtlijnen van 2010, instrueer dan ook de richtlijn van 
2010. Deze is echt niet direct fout.  
 
Uw ervaringen met de nieuwe lesmaterialen mag u zeker delen met uw Docent-instructeur of de NRR. 
Deze ervaringen zullen gebruikt worden bij de eerste evaluatie van de lesmaterialen medio 2016. 
 
Veel succes met de nieuwe lesmaterialen. 
 
Mede namens de Nationale Cursusleiders 
 
Het bureau van de NRR 
 
 
 


