Conform KB en de ERC Guidelines 2015, goedgekeurd door de BRC, aangepast volgens de recentste ontwikkelingen voor de hulpverlener/ambulancier

EVALUATIEFORMULIER REANIMATIE VAN EEN VOLWASSEN PERSOON DOOR EEN HULPVERLENER / AMBULANCIER
Naam kandidaat:

Dienst / Korps:
AMBULANCIER A (= cursist / kandidaat)

AMBULANCIER B (= examinator / figurant)
Score

Zorg voor veiligheid

Toont zorg voor veiligheid

-5

Controle bewustzijn

Aanspreken + schouders schudden

-5

Bevestiging MUG

Feedback met AMB B

-10

Tss controle bewustzijn en ten laatste na controle AH

-10

Hoofd kantelen

-10

Vrije luchtweg

Kinlift

-10

Controle ademhaling

Kijken, voelen luisteren (min. 5" en max. 10")

-55

Bevestiging REA

Feedback met AMB B

-5

AED aanleggen

AED zonder tijdverlies aanschakelen

*

Elektroden bevestigen zoals afgebeeld

*

* Indien 1x fout = -15
punten, Indien 2x fout =
-40 punten (= -55 punten =>
niet geslaagd)

Patiënt niet aanraken tijdens analyse

Borstcompressies

Start borstcompressies volgens ERC guidelines 2010

Beademing

De beademingsballon wordt 2 x na elkaar op een rustige en
correcte wijze ingedrukt en voldoende losgelaten

*

Ballon aangesloten op zuurstof à 100%
Masker met twee-handen-techniek correct plaatsen
Hoofd kantelen en kinlift tijdens beademing

-10

Ga hiermee verder tot aan de volgende AED analyse (= 2
minuten)

Borstkas komt omhoog
Vlotte wissel tijdens analysemoment van AED

Wissel AMB A - AMB B

Start borstcompressies volgens ERC guidelines 2010

-20

Shock veilig toedienen (afstand min. 20 cm en niet naar knop kijken)

Indien >
50 % correct = geslaagde beademing,
Indien < 50% correct = -10 punten"

Borstcompressies

*

Instructies van de AED correct opvolgen

Masker + ballon beademingen

Bevestigt dat MUG onderweg is

Wissel met AMBULANCIER A

-5

AMBULANCIER A (= examinator / figurant)

AMBULANCIER B (= cursist / kandidaat)
Score

Patiënt niet aanraken tijdens analyse

AED bedienen

AED

Patiënt niet aanraken tijdens analyse

*

Patiënt niet aanraken tijdens analyse

*

Handen in het midden van de borstkas
Correcte houding / handen worden niet verplaatst

**

Borstkas wordt 5 à 6 cm ingedrukt
Borstkas voldoende laten ontspannen

**

Frequentie van tussen 100 en 120 / min

**

De beademingsballon wordt 2x na elkaar op een rustige en
correcte wijze ingedrukt en voldoende losgelaten

-5

Er is geen tijdsverlies tussen de compressies en de
beademing (max. 5 seconden)

-5

Handen in het midden van de borstkas
Correcte houding / handen worden niet verplaatst

**

Borstkas wordt 5 à 6 cm ingedrukt
Borstkas voldoende laten ontspannen

**

Frequentie van tussen 100 en 120 / min

**

De beademingsballon wordt 2x na elkaar op een rustige en
correcte wijze ingedrukt en voldoende losgelaten

-5

Er is geen tijdsverlies tussen de compressies en de
beademing (max. 5 seconden)

-5

Handen in het midden van de borstkas
Correcte houding / handen worden niet verplaatst

**

Borstkas wordt 5 à 6 cm ingedrukt
Borstkas voldoende laten ontspannen

**

Frequentie van tussen 100 en 120 / min

**

De beademingsballon wordt 2x na elkaar op een rustige en
correcte wijze ingedrukt en voldoende losgelaten

-5

Er is geen tijdsverlies tussen de compressies en de
beademing (max. 5 seconden)

-5

Handen in het midden van de borstkas
Correcte houding / handen worden niet verplaatst

**

Borstkas wordt 5 à 6 cm ingedrukt
Borstkas voldoende laten ontspannen

**

Frequentie van tussen 100 en 120 / min

**

De beademingsballon wordt 2x na elkaar op een rustige en
correcte wijze ingedrukt en voldoende losgelaten

-5

Er is geen tijdsverlies tussen de compressies en de
beademing (max. 5 seconden)

-5

Verbale en visuele controle voor shock
Shock zonder uitstel toedienen
Shock veilig toedienen (afstand min. 20 cm)
Borstcompressies
** Indien 1x fout = -15
punten, Indien 2x fout =
-40 punten (= -55
punten => niet geslaagd)

Masker + ballon beademing

Masker met twee-handen-techniek correct plaatsen

Beademing

Hoofd kantelen

Borstcompressies
** Indien 1x fout = -15
punten, Indien 2x fout =
-40 punten (= -55
punten => niet geslaagd)

Masker + ballon beademing

Masker met twee-handen-techniek correct plaatsen

Beademing

Hoofd kantelen

Borstcompressies
** Indien 1x fout = -15
punten, Indien 2x fout =
-40 punten (= -55
punten => niet geslaagd)

Masker + ballon beademing

Masker met twee-handen-techniek correct plaatsen

Beademing

Hoofd kantelen

Borstcompressies
** Indien 1x fout = -15
punten, Indien 2x fout =
-40 punten (= -55
punten => niet geslaagd)

Masker + ballon beademing

Masker met twee-handen-techniek correct plaatsen

Beademing

Hoofd kantelen

Verloop

Reanimatie wordt niet onderbroken

-20

Juiste volgorde

-20

Reanimatieverhouding 30:2

-20

Einde van de evaluatie wanneer de AED voor de tweede maal de reanimatie onderbreekt voor analyse
Opmerkingen :

Punten:

…...…...

/ 100
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