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Start Simulantopleiding
Ademhaling & pijnbeleving
Cursus aanbod mei/juni 2021
Nieuw, speciaal voor de lezers!
Achter de schermen

Nieuw….
en speciaal voor de lezers van deze
nieuwsbrief
Facebook en LinkedIn staan er vol
mee.
Eigen bloedplassen maken. Hoe wordt
dit nu precies gedaan en waar wordt
het mee gemaakt.
Wij zijn hier eens dieper ingedoken en
zijn er achter gekomen dat het
gemaakt kan worden met vloeibaar
rubber.
Hoe werkt dit dan?
•

•
•
•

Giet een beetje vloeibaar
rubber in een bekertje en laat
deze iets harder worden zodat
het iets minder vloeibaar wordt.
Daarna giet je deze in een
vorm die jij wilt krijgen
Wachten tot deze uitgehard is
Met transparant poeder
afpoederen. (voor- en
achterkant)

Et voilà, je eigen bloedplas is klaar.
AANBIEDING:
Fles vloeibaar rubber van 250 ml +
transparant poeder + afpoederkwast
Nu €27,50 incl BTW (ipv €32,50)
Andere combi mogelijkheden ook
mogelijk!
Nog niet in de webshop verkrijgbaar.
Voor het bestellen mail naar
info@sebliem.nl

Voor jullie ligt de nieuwe
nieuwsbrief van Sebliem.

Cursusaanbod Mei/ Juni 2021
Datum

Tijd

Training

Veel leesplezier!

14-05

Extra start Simulantopleiding

27-05

Vanwege meerdere
aanmeldingen is er besloten om
met een nieuwe versnelde
simulantslachtoffer opleiding te
starten volgens de richtlijnen van
het Oranje Kruis. Deze begint op
zaterdag 29 mei 2021.
De lesdagen zijn van 09.00 uur
tot ongeveer 16:30 uur.
Deze versnelde opleiding bestaat
uit 12 lesdagen en 1 examen dag
in Nieuwegein.
Bij inschrijving krijgt u alle
cursusdagen per mail naar u
toegestuurd.
U dient te beschikken over een
geldig EHBO diploma van Het
Oranje Kruis om de opleiding tot
simulant slachtoffer te kunnen
volgen.

29-05

09:0016:30
18:0021:00
09:0016:30
09:0012:00
09:0017:00
19:3022:00
19:0-22:00

Nascholing
Simulatieslachtoffer
Ademhaling &
pijnbeleving
Start simulant
opleiding
Verdiepings acteren

Heeft u nog geen EHBO diploma,
dan bieden wij de mogelijkheid
om deze te behalen tijdens de
simulant slachtoffer opleiding.
Er zijn nog een aantal plakken
vrij!
Meer informatie vindt u op
https://www.sebliem.nl/informatie
-versnelde-simulant-slachtofferopleiding/

11-06
14/15/1606
18- 06
07-07

EHBO
basisopleiding
Stop- de- Bloeding
Psychiatrie acteren

Workshop Ademhalingstechnieken &
pijnbeleving
Datum : 27 mei 2021
Tijd
: 19:00- 22:00 uur
Ondanks dat dit meestal vanzelf gaat, valt
hier heel veel over te leren. De wijze waarop
je ademhaalt, kan een hulpverlener
ontzettend veel vertellen over wat je
mankeert. Wat zijn de mogelijkheden en hoe
doe je dit veilig voor jezelf. Dit gaan we in
deze workshop combineren met de
pijnbeleving. Wanneer doet iets pijn? Pijn
wordt beïnvloed door veel factoren. Het
letsel, ingenomen middelen, het moment en
nog veel zaken. Daar gaan we vandaag mee
aan de slag!
Inschrijven kan op:
https://www.sebliem.nl/product/workshopademhalingstechnieken-pijnbeleving-3-uur/

Achter de schermen…..
Achter de schermen blijven wij
druk bezig met het bedrijf verder
te ontwikkelen en meer
bekendheid te geven. Hoe we dit
doen?
Blijf de site goed in de gaten
houden!
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