Naam kandidaat: _______________________________________________________ Dienst/korps: __________________________________________________________

EVALUATIEFORMULIER REANIMATIE VAN EEN BABY (0-12 maanden)
DOOR EEN HULPVERLER/AMBULANCIER (BRC 2015)

HULPVERLENER/AMBULANCIER A (= kandidaat)
Zorg voor veiligheid
Controle bewustzijn
Bevestiging MUG
Vrije luchtweg
Controle ademhaling
5 startbeademingen

Controle tekenen van
leven
Bevestiging MUG

Borstcompressies

HULPVERLENER/AMBULANCIER B (= examinator)

Toont zorg voor veiligheid
Luid aanspreken – zachtjes schouders schudden
Feedback met H/A B (bewusteloze baby)
Hoofd in neutrale positie (sniffing position) – kinlift
Kijken – voelen – luisteren (min. 5”, max. 10”)
Correcte positionering masker en ballon met één-handtechniek
Hoofd in neutrale positie (sniffing position) - kinlift
Correcte duur (rustig, 1”) – 5 beademingen in totaal
Correct volume (de borstkas zet uit)
Controle tekenen van leven (ademen, bewegen, geluiden)
Max. 10” – sniffing position wordt behouden
Feedback met H/A B (reanimatie baby)

□
□
□
□

Score
-5
-5
Bevestigt dat MUG onderweg is
-20
-55

□

-5

□
□
□

-5
-5
-5
-5*
-20*
-5

□
□

HULPVERLENER/AMBULANCIER A (= kandidaat)
Twee-vinger of tweeduimsmethode

(-5 punten per onderdeel en per keer dat dit fout werd toegepast)

*: -5 punten indien te kort of te lang gecontroleerd
-20 punten indien niet gecontroleerd
Ten laatste hier moet MUG bijgevraagd worden!
HULPVERLENER/AMBULANCIER B (= examinator)

□
□
□
□
□

Plaatsing: onderste helft van het borstbeen
Correcte houding – vingers worden niet verplaatst
Borstkas wordt 1/3 ingedrukt (4 cm)
Borstkas voldoende laten ontspannen
Frequentie van min. 100 tot max. 120/minuut

Gebruik maken van QCPR:
-5
-5
-5**
-5**
-5***
-20***

**: -5 per cyclus, -20 na 3 cycli, -60 na 4 cycli
***: -5 per cyclus bij ritme tussen 80 - 100 of tussen 120 - 140 zit
-20 per cyclus als het ritme onder de 80 of boven de 140 zit
2 beademingen

Borstcompressies

Twee-vinger of tweeduimsmethode
□
□
□
□
□

Plaatsing: onderste helft van het borstbeen
Correcte houding – vingers worden niet verplaatst
Borstkas wordt 1/3 ingedrukt (4 cm)
Borstkas voldoende laten ontspannen
Frequentie van min. 100 tot max. 120/minuut

Gebruik maken van QCPR:
-5
-5
-5**
-5**
-5***
-20***

**: -5 per cyclus, -20 na 3 cycli, -60 na 4 cycli
***: -5 per cyclus bij ritme tussen 80 - 100 of tussen 120 - 140 zit
-20 per cyclus als het ritme onder de 80 of boven de 140 zit
2 beademingen

Borstcompressies

Twee-vinger of tweeduimsmethode
□
□
□
□
□

Plaatsing: onderste helft van het borstbeen
Correcte houding – vingers worden niet verplaatst
Borstkas wordt 1/3 ingedrukt (4 cm)
Borstkas voldoende laten ontspannen
Frequentie van min. 100 tot max. 120/minuut

Gebruik maken van QCPR:
-5
-5
-5**
-5**
-5***
-20***

**: -5 per cyclus, -20 na 3 cycli, -60 na 4 cycli
***: -5 per cyclus bij ritme tussen 80 - 100 of tussen 120 - 140 zit
-20 per cyclus als het ritme onder de 80 of boven de 140 zit
2 beademingen

Borstcompressies

Twee-vinger of tweeduimsmethode
□
□
□
□
□

Plaatsing: onderste helft van het borstbeen
Correcte houding – vingers worden niet verplaatst
Borstkas wordt 1/3 ingedrukt (4 cm)
Borstkas voldoende laten ontspannen
Frequentie van min. 100 tot max. 120/minuut

Gebruik maken van QCPR:
-5
-5
-5**
-5**
-5***
-20***

**: -5 per cyclus, -20 na 3 cycli, -60 na 4 cycli
***: -5 per cyclus bij ritme tussen 80 - 100 of tussen 120 - 140 zit
-20 per cyclus als het ritme onder de 80 of boven de 140 zit
2 beademingen

Correct algoritme

15 borstcompressies
beademingen

worden

afgewisseld

met

2

□

-20

Einde van de evaluatie na 4 cycli borstcompressies door kandidaat.
Opmerkingen:

Resultaat:

GESLAAGD | NIET GESLAAGD

Naam en handtekening evaluatoren:

PUNTEN: _____/100 = _____/50

| versie april 2019– definitief voorstel overleg scholen |
| volgens de nota van de FOD Volksgezondheid van 02/2016 | richtlijnen ERC en BRC 2015 |

Naam kandidaat: _______________________________________________________ Dienst/korps: __________________________________________________________

EVALUATIEFORMULIER REANIMATIE VAN EEN VOLWASSEN PERSOON
DOOR EEN HULPVERLER/AMBULANCIER (BRC 2015)
Setting 1: HULPVERLENER/AMBULANCIER B (= kandidaat)

Setting 2: HULPVERLENER/AMBULANCIER A (= examinator)
Score

Oproep MUG
AED
aanleggen
bedienen

en

Op vraag van H/A B MUG bijvragen voor een reanimatie
(meegeven: toestand SO, leeftijd, geslacht, plaats)
AED zonder tijdverlies aanschakelen
Elektroden correct plaatsen en goed vasthechten
(rechts niet op het sleutelbeen en niet op de tepel
links 1 hand onder de oksel, niet op het borstbeen)
Patiënt niet aanraken tijdens analyse (door u en anderen)
Instructies van de AED correct opvolgen
Verbale en visuele controle voor shock
Shock zonder uitstel toedienen
Shock veilig toedienen | Patiënt niet aanraken
(afstand min. 10 cm)

Setting 2: HULPVERLENER/AMBULANCIER A (= kandidaat)
Zorg voor veiligheid
Toont zorg voor veiligheid
Controle bewustzijn
Luid aanspreken – zachtjes schouders schudden
Bevestiging MUG
Feedback met H/A B (bewusteloos slachtoffer)
Vrije luchtweg
Hoofd kantelen – kinlift
Controle ademhaling
Kijken – voelen – luisteren (min. 5”, max. 10”)
Bevestiging reanimatie
Feedback met H/A B (melding reanimatie)
Borstcompressies
Handen in het midden van de borstkas
Correcte houding – handen worden niet verplaatst
Borstkas wordt min. 5 cm, max. 6 cm ingeduwd
Borstkas voldoende laten ontspannen

□

-5

□

-20

□

-20

□
□
□
□

-20
-20
-20
-20

□

-55

□
□
□
□
□
□

-5
-5
-20
-55
-20

□

-5*

□
□

-5**
-5**
-5***
-20***

□

Bevestigt dat MUG onderweg is

Wissel na shock

ballon

Borstcompressies

Beademing

Hij dient zelf borstcompressies toe.

Setting 2: HULPVERLENER/AMBULANCIER B (= examinator)

Frequentie van min. 100 tot max. 120/minuut

Masker
&
beademing

Docent schetst de situatie, beschrijft dat er een
ademhalingsstilstand is vastgesteld en dat het AED toestel moet
worden aangelegd. Hij vraagt om een MUG via Astrid op te roepen.

Masker en ballon klaarmaken – aansluiten op zuurstof
Met twee-handen-techniek correct plaatsen
Hoofd kantelen - kinlift

□

-5

Wissel tijdens analyse AED
Handen in het midden van de borstkas
Correcte houding – handen worden niet verplaatst
Borstkas wordt min. 5 cm, max. 6 cm ingeduwd

□□□

-5*

□□□

-5**

Borstkas voldoende laten ontspannen

□□□

-5**

Frequentie van min. 100 tot max. 120/minuut

□□□

-5***
-20***

Ten laatste hier moet MUG bijgevraagd zijn!
Aanleggen AED en juiste instructies
Gebruik maken van QCPR:
*: -5 per cyclus
**: -5 per cyclus, -20 na 3 cycli, -60 na 4 cycli
***: -5 per cyclus bij ritme tussen 80 - 100 of tussen 120 - 140 zit
-20 per cyclus als het ritme onder de 80 of boven de 140 zit
Toedienen shock
Wissel na shock
Borstcompressies Handen in het midden van de borstkas
Correcte houding – handen worden niet
verplaatst
Borstkas wordt min. 5 cm, max. 6 cm ingeduwd
Borstkas voldoende laten ontspannen
Frequentie van min. 100 tot max. 120/minuut
Beademing
De beademingsballon wordt 2x na elkaar op
een rustige en correcte manier (de borstkas
komt omhoog, er wordt niet te veel lucht
ingeblazen) ingedrukt en voldoende losgelaten.
Wissel tijdens analyse AED
Gebruik maken van QCPR:
*: -5 per cyclus
**: -5 per cyclus, -20 na 3 cycli, -60 na 4 cycli
***: -5 per cyclus bij ritme tussen 80 - 100 of tussen 120 - 140 zit
-20 per cyclus als het ritme onder de 80 of boven de 140 zit
Masker met twee-handen-techniek correct plaatsen

Wissel tijdens analyse AED
Borstcompressies

Masker
&
beademing

ballon

Correct algoritme

Masker en ballon klaarhouden
Met twee-handen-techniek correct plaatsen
Hoofd kantelen - kinlift
30 borstcompressies worden afgewisseld
beademingen

Beademing

met

2

□

-20

□

-20

Wissel tijdens analyse AED
Handen in het midden van de borstkas
Correcte houding – handen worden niet
verplaatst
Borstkas wordt min. 5 cm, max. 6 cm ingeduwd
Borstkas voldoende laten ontspannen
Frequentie van min. 100 tot max. 120/minuut
De beademingsballon wordt 2x na elkaar op
een rustige en correcte manier ingedrukt en
voldoende losgelaten

Einde van de evaluatie wanneer alle deelvaardigheden zijn uitgevoerd en geëvalueerd.

Opmerkingen:

Resultaat:

GESLAAGD | NIET GESLAAGD

Naam en handtekening evaluatoren:

_____/100 = _____/50
| versie april 2019– definitief voorstel overleg scholen |
| volgens de nota van de FOD Volksgezondheid van 02/2016 | richtlijnen ERC en BRC 2015 |

