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Diploma Reanimatie voor BSM-leerlingen KWC 

 

Leerlingen uit havo 4 en 5 van het KWC, die binnen hun profiel het keuzevak BSM 

(Bewegen, Sport en Maatschappij) volgen, hebben het diploma Reanimatie behaald.  

 

De cursus reanimatie is een vast onderdeel bij het vak BSM. Onder leiding van 

professionele instructeurs van de Stichting Reanimatie Werkgroep Tiel leerden de 

leerlingen het herkennen van een hartstilstand en wat je als eerste moet doen, hoe te 

reanimeren, mond-op-mond beademing te geven en hoe je een AED – dit is een apparaat 

dat het hartritme kan herstellen bij een hartstilstand – aansluit en moet bedienen. Hierbij 

gebruikten zij oefenpoppen en een oefen AED. Dit alles volgens de actuele richtlijnen van 

de Nederlandse Reanimatie Raad. 

 

Van de theoretische presentatie van mannen met jarenlange ervaring vanuit de 

ambulance en het werken op de afdeling Hartbewaking, waren de leerlingen enorm onder 

de indruk. Volgens de Stichting Reanimatie Werkgroep Tiel stelden de leerlingen 

opvallend meer vragen dan dat de Stichting normaal gesteld kreeg en waren de 

leerlingen ontzettend leergierig tijdens de cursus.  

 

Dankzij deze leergierigheid en de inzet van de instructeurs behaalden alle leerlingen het 

officiële diploma Reanimatie van de Hartstichting. Op deze manier hebben zij ook de 

mogelijkheid om zich aan te melden als burgerhulpverlener bij HartslagNu. Zij kunnen 

dan als burgerhulpverlener gealarmeerd worden als zij zich binnen de 6-minuten zone 

bevinden om een slachtoffer te helpen.  

 

Volgens de Hartstichting zijn jongeren vanaf 14 jaar fysiek en mentaal in staat om te 

reanimeren en een AED te gebruiken. Zo zijn de jonge BSM-leerlingen niet alleen een 

aanwinst voor het KWC – die over twee AED’s beschikt – en de Hartstichting, maar ook 

voor Culemborg. Want als elke seconde telt, weten deze KWC’ers exact wat zij moeten 

doen. 
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