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Actueel verslag van de uitgevoerde activiteiten 2020
Reanimatie Drechtsteden heeft zich in 2020 ingezet voor het organiseren en doceren van
reanimatie/AED cursussen voor alle doelgroepen zoals beschreven in het beleidsplan
2021 – 2025. Dit doen wij uitsluitend met vrijwilligers en vrijwillige instructeurs. De
instructeurs zijn allen NRR (Nederlandse Reanimatie Raad) gecertificeerd. Reanimatie
Drechtsteden is een volwaardig Reanimatie Partner van de Nederlandse Hartstichting wat
in een convenant is overeengekomen. Dit convenant ligt ter inzage op ons kantoor te
Dordrecht.
In het onderstaande overzicht zijn de activiteiten 2020 weergegeven.
Aantal maanden partnerschap van de Nederlandse Hartstichting 2020
12
Totaal aantal basiscursussen BLS/AED in 2020
17
Totaal aantal herhalingscursussen BLS/AED in 2020
21
Totaal aantal cursisten opgeleid voor de basiscursus BLS/AED in 2019
78
Totaal aantal cursisten opgeleid voor de herhalingscursus BLS/AED in 2019
117
De categorie waartoe onze cursisten behoren in procenten uitgedrukt
Alg. publiek 60% I EHBO/Rode Kruis 5% I Sportverenigingen 30% I scholieren 0%
De verhoudingen leeftijdscategorie cursisten in procenten uitgedrukt
15-20 jr. 1% I 21-30 jr. 5% I 31-50 jr. 45% I 51–70 jr. 45% I >70 jr. 4%
De verhouding in geslacht in procenten uitgedrukt
Man 30% I vrouw 70%
Total aantal cursussen Stichting Ambulance Wens – reanimatie en levensreddende handelingen
0
Overige activiteiten in 2020 mbt 6minutenzones; HartslagNu; bewustwording hartstilstand
Promotie en demonstraties bij diverse aanvragers: service clubs; buurtverenigingen; gemeenten
Volledig partnerschap aangegaan met HartslagNu voor lokaal beheer Dordrecht (2019),
HI Ambacht, Zwijndrecht en de Hoeksche Waard. Covenant ligt ter inzage op kantoor te Dordrecht.
n.b. De Covid-19 Pandemie heeft ook bij het praktijk onderwijs hard toegeslagen waardoor de
terugloop van activiteiten in 2020 een feit is, deels door opgelegde beperkingen en deels door
terughoudendheid bij cursisten/opdrachtgevers.

