
         IEDEREEN KAN EEN AED BEDIENEN. 

U REDT ER LEVENS MEE. 

                                                                             
  

 

Zoals u ongetwijfeld weet hebben wij in en om de Componist en de Operette twee 
AED’s tot onze beschikking. 
 

De bediening is heel eenvoudig want de apparaten laten gesproken tekst horen voor 
elke handeling. Een certificaat is dus niet per se noodzakelijk. 

 
In het voorjaar van 2020 was een training “AED & de Basis Beginselen van 
Reanimatie” georganiseerd in De Dirigent. Door de uitbraak van de Corona 

pandemie kon deze helaas niet doorgaan. Nu dit gelukkig voorbij is is de leverancier 
van beide apparaten, Procardio, opnieuw bereid bij voldoende deelname de, voor u 

gratis, training te geven. 

 
De training kan plaatsvinden op een nader te bepalen datum in februari of maart in 

de Dirigent. 
 

Tijdens de training wordt veel aandacht besteed aan het praktisch handelen. 
Situaties die zich kunnen voordoen bij het werken met de AED worden uitgebreid 
geoefend. Zo kan iedereen de AED bedienen als het nodig is. De training duurt 

maximaal 1, 5 uur. 
 

In Dirigent, op de leestafel, vindt u flyers met een uitgebreid overzicht van de opzet 
en inhoud van de training. De flyer staat ook op onze website www.bcdecomponist.nl 
 

Bij voldoende deelname, minimaal 15 en maximaal 20 personen, zal in overleg met 
De Dirigent en Procardio de training worden gehouden op een nader te bepalen 

woensdagmiddag. 
 
Aanmelden kan door onderstaande strookje in te vullen en in de brievenbus te 

stoppen van 251 of door een mail met uw gegevens aan redactie@bcdecomponist.nl 
U ontvangt te zijner tijd nadere informatie. 

 
Heeft u zich al eerder opgegeven de afgelopen weken dan hoeft u dat niet meer te 
doen. 

___________________________________________________________________ 
 
Ondergetekende meldt zich aan voor de, op een nader te bepalen datum te houden, 

training AED & de Basis Beginselen van de Reanimatie. 
 

Naam: 
 
Huisnummer: 

 
Telefoonnummer en/of emailadres: 
 

mailto:redactie@bcdecomponist.nl

