
Basisreanimatie bij volwassenen

BLS & AED Cursus
Stichting Veilig Houten organiseert in samenwerking met ‘van Houten&co’ en 
Reanimatieonderwijs Zuidoost Utrecht reanimatie + AED cursussen voor de 
inwoners van de gemeente Houten.

Bij een reanimatie zijn naast voldoende 24/7 bereikbare AED’s voldoende oproep-
bare burgerhulpverleners net zo belangrijk. Iedere burgerhulpverlener heeft met 
succes een reanimatie + AED cursus gevolgd.
In geval van een reanimatie zijn de burgerhulpverleners veelal eerder aanwezig bij 
het slachtoffer dan de gealarmeerde hulpdiensten. De eerste 6 minuten zijn van 
levensbelang.

Om het netwerk met burgerhulpverleners in onze gemeente uit te breiden 
organiseren wij nu maandelijks reanimatie + AED cursussen.
De cursussen zijn inclusief alle lesmiddelen d.w.z. gebruik oefenpoppen en AED’s, 

bij de basiscursus het lesboek ‘Basale Reanimatie’, koffi e/thee en (indien van toepassing) een diploma.

De instructeurs zijn gecertifi ceerd door de Nederlandse Reanimatieraad (NRR) en als organisatie is
Reanimatieonderwijs zuidoost Utrecht erkend als Reanimatiepartner van de Hartstichting.
Vanwege kwaliteitseisen zijn de groepen niet groter dan 24 personen en is er per 6 cursisten een instructeur 
aanwezig.

TIP:  Bent u aanvullend verzekerd ? Uw zorgverzekering kan de cursuskosten geheel of 
 gedeeltelijk vergoeden! 
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SAMEN voor een Veilig(er) Houten

www.veilighouten.nl/cursus



Meldt u aan als burgerhulpverlener ! 

Stichting Veilig Houten is officieel partner van HartslagNu.
Burgerhulpverleners worden geregistreerd in het oproepsysteem 
van HartslagNu welke wordt ingezet bij een reanimatie oproep.

Hoe meer burgerhulpverleners zich na het volgen van de  
reanimatie + AED cursus registreren als burgerhulpverlener, hoe 
groter de kans dat er een burgerhulpverlener beschikbaar is bij een 
oproep.

Helpt u mee om onze gemeente HART veilig te maken? 

www.veilighouten.nl/cursus


