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Conseil Belge de Réanimation – Belgische Reanimatieraad – Belgischer Rat für Wiederbelebung 

Verslag Course Organiser Day 18 mai 2019 
Plaats  

In het UVC Brugmann, Auditorium PP Lambert, A. Van Gehuchtenplein, 4, 1020 Brussel 

Inhoud en vragen 
 
Inhoud 

 8u – 9u : Ontvangst met ontbijt 
 9u – 9u10 : Woord van de voorzitter : Walter Renier 
 9u10 – 9u20 :  Rol van de cursusorganisator : Walter Renier  
 9u20 – 9u50 :  Cursusreglement en vragenlijst op het einde van de cursus : Jack Delchef 
 9u50 – 10u30 : Aansprakelijkheid en verzekeringen : Mr. Wathelet 
 10u30 – 11u : Koffiepauze  
 11u -11u15 : ILCOR – Guidelines 2020 : Dominique Biarent 
 11u15 – 11u45 : CoSy 3.0 : Patrick Van de Voorde 
 11u45 – 12u : EPBLS : Walter Renier en Dominique Biarent 
 12u – 12u30 : Panel, vraagstelling 

 

Vraagstelling en voorstellen 

1. Een folder opstellen met de verwachtingen naar de deelnemers, cursusdirecteurs en -
organisatoren. 

2. In CoSy, zijn de vragenlijsten voor de deelnemers in het Engels => dit leidt tot terughoudendheid. 
Voorstel : Dat de CO zelf een anoniem evaluatieformulier maken en geven aan de deelnemers om 
onmiddellijk feedback te krijgen na de cursus. 

3. De verslagen van de CD zijn te lang om in te vullen. Een alternatief voordstellen. 
4. Welke bevoegdheden heeft de CO t.a.v de CD’s : 

a. Opvolging van de ERC Reanimatierichtlijnen in de cursussen. 
b. Als er verschillende interprétaties zijn tussen de CD’s in een cursuscentrum, is het 

aangewezen om een werkgroep te organiseren om uniformiteit te krijgen in de inhoud 
van de cursussen in een geest van goede samenwerking. Behalve bij klachten. 

c. De CO’s en de CD’s hebben de plicht om kwaliteit te bevorderen, het is de 
gemeenschappelijke doelstelling in alle opleidingen. 

d. Er wordt voorgesteld om regelmatig een pre-course of updates te organiseren voor de 
hele faculteit van het centrum, dus met CO, CD’s en FI’s om ervaringen te delen, de 
samenwerking te verbeteren en de kwaliteit van de cursussen te promoten.  

e. Een FI kan les geven aan max. 8 deelnemers met een CD op afstand, maar niet voor 10 
opeenvolgende cursussen. (Kwaliteitsondersteuning) 

f. Het ERC maakt FI « Acting CD » mogelijk voor de BLS, dus waar de CD op afstand niet 
meer hoeft. De NRC’s kunnen een andere regel volgen. De BRC zal het statuut van CD 
behouden voor de BLS cursussen teneinde de kwaliteit en de uniformiteit van de BLS 
cursussen te waarborgen. 

5. MCQ EPALS 

Het ERC zet de cesuur op 64% om te slagen. De Hogescholen en Universiteiten hebben een  
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Cesuur op 50% (Bologna akkoorden). Hoe moet er gehandeld worden in de Hogescholen en de 
Universiteiten ? Prof. P. Van de Voorde zegt dat er een correctiefactor moet toegepast worden.  

6. Split Cursussen 

De ALS cursus kan in 2 gesplist worden : Een ILS dag en een ALS dag binnen de 6 maanden. Is 
dat ook een mogelijkheid voor EPILS-EPALS in de toekomst? 
Prof. P. Van de Voorde overweegt die mogelijkheid niet. Ze is niet voorzien in CoSy 

7. Zijn de FI ERC gelijkgesteld aan de FI AHA ? 

De overgangsmaatregel volgen via « Conversion Course » cfr. ERC Rules punt 11. 5 et 11.6 

8. Verzekeringen 
a. Om enige dekking te hebben bij het uitlenen van (dure) materiaal is het mogelijk om een 

verzekering te nemen voor alle risico’s met de detail van het uitgeleend materiaal. 
b. Een CO die voor het ziekenhuis werkt is gedekt door de verzekering van zijn ziekenhuis 

die zijn medewerkers dekt. Het is niettemin aangeraden om als CO een verzekering te 
nemen voor alle activiteiten van de cursusorganisatie.  

c. De verzekering van burgerlijke aansprakelijkheid moet bekeken worden bij een 
gespecialiseerde verzekeraar.  
 

9. EPBLS 
a. Des FI’s EPILS en EPALS worden ook EPBLS. De andere FI’s moeten eerst een EPBLS 

provider volgen, dan worden ze IC EPBLS; vervolgens geven ze 2 cursussen met 
voldoening onder supervisie om FI EPBLS te worden. 

b. De instructeurs cursus moet maar 1 keer gevolgd worden. 
c. Een EPBLS cursus is een 4 uren cursus. De leeftijd van de kinderen is nu van 0 tot 18 jaar. 

De technieken van de BLS zijn verschillend volgend de leeftijd/ grootte van het kind 
(zuigeling tot 1 jaar, het kind en de adolescenten)  waar de BC en insufflaties aangepast 
moeten worden aan de leeftijd.  

d. Alle leraars van de scholen zouden een EPBLS cursus moeten volgen.  
10. BLS-I 

De naam BLS-I wordt BIC ‘Basic Instructor Course’ 

11. Positie van de BLS in de ALS cursus 
a. Elke FI ALS moet de echte BLS kunnen uitvoeren om deze te kunnen aanleren aan 

burgers. 
De start van een ALS cursus bestaat uit een BLS refresher teneinde de kwaliteit van de 
borstcompressies, mond-op-mond-beademing en de stappen van het algoritme op punt 
te stellen. Aangezien de praktijk in kleine groepen van 3 deelnemers per instructeur 
gegeven wordt is het mogelijk om de BLS refresher te geven in de voorzeine tijd.  

b. Er is een akkoord tussen de WG ALS en de WG BLS om de FI’s ALS een refresher BLS 
binnen de 2 jaar te laten volgen bij een CD BLS. 
 

12. Volgende congressen : 
a. CDD voor alle CD’s : op zaterdag 26 oktober 2019 
b. BRC Congres : 24 oktober 2020   


