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Nascholingsdag
Traumawonden
Cursus aanbod April/ mei 2021
Nieuw in de webshop
Workshop Alcohol & Drugs

Nascholingsdag…Wat houdt dit in?
Om het diploma LOTUS geldig te
houden, moet u competent worden
verklaard.
Dit betekent dat u moet laten zien dat u
alle vaardigheden beheerst die voor
een simulatieslachtoffer belangrijk zijn.
Door bij Sebliem de nascholingsdagen
te volgen bent u ervan verzekerd dat
alle vaardigheden nogmaals worden
doorgenomen, uitleg daar waar nodig
en er op bepaalde onderwerpen meer
diepgang komt. U kunt zich
hierdoor blijven ontwikkelen en er
vaardig in worden onder begeleiding
van een ervaren instructeur.
Er zijn per jaar 2 nascholingsdagen. De
eerste is in het voorjaar en de tweede
is in het najaar. Het belangrijkste is dat
u op beide dagen aanwezig bent. Er
wordt een competentiekaart
bijgehouden tijdens deze dagen. Op de
laatste dag wordt bepaald of u in
aanmerking komt voor een
hercertificering van uw diploma.
Het diploma is 2 jaar geldig. Alle
competenties zullen in deze 2 jaar aan
bod komen. Na 2 jaar heeft u dus een
compleet afgetekende
competentiekaart.
Op deze dag werkt u met uw eigen
grimeermateriaal. De
nascholingsdagen zijn van 09:00 uur –
16:30 uur en worden in Gorinchem
gegeven.

Voor jullie ligt de nieuwe
nieuwsbrief van Sebliem.

Cursusaanbod Maart/ april 2021
Datum

Tijd

Training

Veel leesplezier!

31-03

Freubelavond

Traumawonden

09-04

In de nieuwste uitgave van Het
Oranje Kruis wordt er gesproken
over de tourniquet,
wondopstoppers en
traumazwachtels. Op het
moment dat de cursist deze
verbanden gaat aanleggen bij
een slachtoffer moeten ook de
wonden hieraan voldoen.

14-04
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09:0016:30
18:0021:00
19:0021:30
09:0016:30
19:3021:30
09:0017:00
18:0021:00

Maar hoe doet u dat eigenlijk?
Waar moeten de wonden aan
voldoen en wat als er vaker
verbonden moet worden? Wat
als de wond een actieve wond
is?
In de workshop traumawonden
gaat u leren hoe u dit soort
wonden maakt en waar u op
moet letten om deze wond zo
realistisch mogelijk te maken.

21-04
14-05
21-05
24/25/2605
27-05

Nascholing
Simulatieslachtoffer
Workshop Alcohol &
Drugs
Workshop
Traumawonden
Nascholing
Simulatieslachtoffer
Freubelavond
Start basis EHBOopleiding HOK
Ademhaling &
pijnbeleving

Nieuw in de webshop
Grimas camouflage 2,5 ml

€ 7,95

Grimas camouflage stick 23 ml €13,95
Grimas shock 1521 15 ml

€ 6,95

Grimas shock 1521 60 ml

€ 15,00

Inschrijven kan via
https://www.sebliem.nl/product/w
orkshop-traumawonden-25-uur/
Workshop Alcohol & Drugs
Deze 3 uur durende workshop is
een eerste kennismaking met de
verschillende alcohol fases, XTC,
ketamine en nog wat van die
wonderlijk middeltjes.
Al deze middelen hebben zijn
eigen spel. Hoe leuk is dat!

https://www.sebliem.nl/webwinkel/
Wilt u liever even komen kijken in onze
winkel, bel dan voor een afspraak. Vanaf 3
maart is dit weer mogelijk.

De workshop wordt in Gorinchem
gegeven.
Inschrijven kan via
https://www.sebliem.nl/product/w
orkshop-alcohol-en-drugs-3-uur/
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