
                  

 
 

Secretariaat NVDA Regio Gelderland 
Femke Klinkenberg-Kloosterman 

Corellistraat 11 
6904 KP  Zevenaar 

nvda_gelderland@hotmail.com    
Hallo collega, 
 
Zoals elk jaar organiseren we de herhalingscursus REANIMATIE en AED. 
Je leert deze avond de actuele reanimatieregels en er zal geoefend worden met reanimatiepoppen 
en AED. De docenten deze avond zijn Mevr. Yvonne Heeregrave, kaderinstructeur EHBO / instructeur 
reanimatie en Dhr. Jubbe Rasker, instructeur (P)BLS/AED. 
 
Wanneer: Maandag 20 maart en woensdag 22 maart 2017 
Waar:  Aula van Basisschool de Abacus, van Voorststraat 21 te Huissen.  
  Ingang via het schoolplein. I.v.m. eenrichtingverkeer moet je via de Van Gelrestraat 
  aanrijden, aldaar ook parkeergelegenheid. 
Kosten:  Voor NVDA-leden € 12,50 en voor niet-leden € 37,50.  
 
Vanwege de goede reacties houden we dezelfde werkwijze aan als vorig jaar: we werken per avond 
in 2 groepen. 
Na aanmelding geef je via een link voor www.datumprikker.nl aan welke avond en welk tijdvak je wilt 
bezoeken.  
 
Aanmelden: 

1. Stuur vóór 10 maart een e-mailbericht naar nvda_gelderland@hotmail.com en vermeld hierin 
je naam, lidnummer (indien van toepassing) en bankrekeningnummer met tenaamstelling. 

2. Wanneer je met meerdere collega’s wilt komen, geef dan voor iedere collega een uniek  
e-mailadres door. Je ontvangt per e-mailadres 1 link voor de datumprikker. 

3. Wanneer je de datumprikker hebt ingevuld maak je het cursusbedrag over op 
rekeningnummer NL38 RABO 0147969670 van NVDA regio Gelderland o.v.v. naam 
deelnemer(s) en “reanimatie 2017”. 
 

De beschikbaarheid zie je zelf in de datumprikker, deze kunnen wij niet aanpassen of veranderen. 
Wanneer je onverhoopt moet annuleren graag zelf je deelname verwijderen uit de datumprikker en 
hiervan kort bericht aan nvda_gelderland@hotmail.com.    
Bij annuleren of afmelden na 10 maart is het niet mogelijk het cursusgeld te restitueren. 
 
In de Kwaliteitscriteria van het Kwaliteitsregister wordt gesteld dat jaarlijks voor  
herhaling reanimatie/AED 2 punten mogen worden bijgeschreven in je digitale portfolio.  
Op de avond zelf krijg je van de instructeur een certificaat dat je hierbij kunt uploaden als bewijs.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Miranda Janssen en Femke Klinkenberg 

 


