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De BRC benadrukt dat alle voorzorgsmaatregelen en aanbevelingen die op onze website www.brc-
rea.be staan nog steeds van toepassing zijn en blijven: Aanbevelingen voor de Cardiopulmonale 
Reanimatieopleidingen (CPR) aangepast voor COVID-19. 

Wij herhalen dat het organiseren van cursussen kan doorgaan mits inachtname van de richtlijnen die 
beschreven zijn op de website van de interne zaken en anderzijds op onze website voor de 
verschillende type cursussen en deelnemers. 

We herhalen even kort de minimale vereisten voor alle type cursussen: 

1. Het lokaal/de lokalen zal/zullen voldoende  verlucht zijn of voorzien van ventilatie (het gebruik 
van een CO2 teller/opnemer kan nuttig zijn). 

2. Een deelnemer mag niet aan een cursus deelnemen indien hij/zij symptomen vertoont die 
compatibel zijn met COVID-19 (koorts, ademhalings- en griepsymptomen, persisterende 
diarree of smaakverlies, …). 

3. Temperatuurcontrole kan nuttig zijn vooraleer de deelnemer zich naar het cursuslokaal 
begeeft. 

4. Elke deelnemer laat zijn gegevens na om gecontacteerd te kunnen worden indien nodig. 
5. Elke deelnemer 

o zal een masker dragen gedurende de hele sessie. 
o zal de preventieve maatregelen respecteren en zeer goed waken over de fysische 

afstandsregels. 
o zal regelmatig de handen wassen & desinfecteren. 

6. In de BLS cursussen: 
o enkel de eigen oefenpop gebruiken; 
o er mag wel beademd worden op de eigen oefenpop (1 per deelnemer gedurende de 

hele duur van de cursus) op vooraarde dat alle materiaal nadien grondig gereinigd en 
gedesinfecteerd wordt en, waar nodig, vervangen wordt; 

7. In de gespecialiseerde cursussen zullen de deelnemers 
o voor en na de manipulatie van een oefenpop en/of materiaal de handen wassen en/of 

desinfecteren. 
o ook de nodige beschermende kledij (zie beschrijving op de website) dragen. 

8. Wanneer een persoon binnen de twee weken na de cursus besmet is, moet deze de CD ervan 
op de hoogte stellen zodat de passende informatie kan gedeeld worden met de deelnemers 
en de instructeurs! 

De leden van het bestuursorgaan van de BRC. 

 


