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Summary
On December 15, 2016 the non-profit public campaign and first-aid course ‘Stop de
bloeding – red een leven’ (Stop The Bleed, Save a Life) was launched in the Netherlands.
This was established through co-operation between Dept. of Trauma Surgery (VUmc),
Center For Acute Care North West Netherlands, VUmc Academy and Innovation
Exchange Amsterdam. ‘Stop de bloeding – red een leven’ aims at creating awareness
by the public to control external life-threatening hemorrhage at the scene and to
teach the public (bystanders) how to stop the bleed. Permission was granted by the
American College of Surgeons.
The kick-off was followed by massive interest from the media and the public. In
one year 802 civilians were trained (of which 368 instructors) by VUmc Academy
and anothers 889 civilians were trained by those instructors. The Police Academy
has adopted the course and the campaign and course are now officially supported
by The Dutch Society for Trauma Surgery. Other Acute Care Area Networks in the
Netherlands(trauma centers) are about to start courses in 2018. Ongoing awareness
is created through courses, publications, presentations, lobbyism with stakeholders,
and a continuously updated website: www.stopdebloedingredeenleven.nl
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Inleiding
Kort na de terroristische aanslagen op het Belgische internationale vliegveld Zaventem
en het Brusselse metrostation Maalbeek op 22 maart 2016 namen traumachirurgen
Leo Geeraedts en Georgios Giannakópoulos kennis van het Amerikaanse initiatief
Stop The Bleed, Save a Life en de Hartford-consensus. Met dit initiatief roept men
burgers en niet-medische hulpverleners op zich te trainen in het stoppen van
levensbedreigend bloedverlies door middel van eerste hulp. Zo kunnen omstanders
direct na een incident voorkomen dat slachtoffers verbloeden en sterven. Door de
tactische omstandigheden en de omvang van het incident wordt de (para)medisch
hulpverlening aan bloedende slachtoffers namelijk noodgedwongen vertraagd. De
kans op een aanslag in Nederland is reëel en het is niet de vraag òf maar wanneer
ons land getroffen wordt door een aanslag.
Omdat omstanderhulp bij levensbedreigend bloedverlies een onbekende schakel in
de Nederlandse traumazorgketen was, publiceerden Geeraedts en Giannakópoulos
het opiniërend artikel ‘Omstanders kunnen levens redden na aanslag’ in Medisch
Contact juni 2016. Dit pleidooi kreeg de nodige media-aandacht en werd goed ontvangen.
Hierop besloten Geeraedts en Giannakópoulos, samen met VUmc Academie het
Nederlandse initiatief en bijbehorende eerste hulp-cursus te ontwikkelen en zo de
lacune op dit gebied te vullen.
Hierna volgden de ontwikkelingen elkaar snel op en in samenwerking met VUmc
Academie, Netwerk Acute Zorg Noordwest en Innovation Exchange Amsterdam kwamen
het initiatief en de gelijknamige cursus Stop de bloeding – red een leven tot stand.
In dit document wordt verslag gedaan van de ontwikkeling, resultaten en toekomst
van het project.

Missie: Stop de bloeding – red een leven
Het doel van SDBREL is dat er géén slachtoffers meer overlijden aan ongecontroleerd,
uitwendig bloedverlies ten gevolge van letsel in Nederland. Door het creëren van
bewustwording door voorlichting en het aanleren van vaardigheden door middel van
het aanbieden van trainingen wordt geprobeerd dit doel te bereiken. De missie is
volbracht als alle inwoners van Nederland (16 jaar en ouder) weten hoe te handelen
bij levensbedreigend bloedverlies.
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OPSTARTFASE VAN HET INITIATIEF
EN DE CURSUS IN 2016

01.06.2016
15-06-2016 Artikel Medisch Contact
(Geeraedts en Giannakopoulos)

01.07.2016

Er ontstaat een spontane samenwerking
tussen de afdeling traumachirurgie, VUmc
Academie en Netwerk Acute Zorg Noordwest. VUmc Academie biedt Geeraedts aan
om een cursus te ontwikkelen en Netwerk
Acute Zorg Noordwest biedt aan te helpen
in de communicatie (i.s.m. communicatie
VUmc) en organisatie. De expertise van IXA
wordt erbij gevraagd en het projectteam is
compleet.
10-09-2016 Bezoek VS (Geeraedts
en Giannakopoulos
Geeraedts en Giannakopoulos volgen de
‘Bleeding control Course’ in de VS. Ze ontmoeten dr. Peter T. Pons (grondlegger van
deze cursus) en dr. Lenworth M. Jacobs,
grondlegger van de Hartford Consensus.

01.10.2016

01-11-2017 Toestemming voor uitrol in
Nederland van grondleggers VS: Pons
en Jacobs

24-11-2016 20 senior-instructeurs
van VUmc opgeleid

15-12-2016 1e basiscursus op
locatie (27 BHV-ers), lancering
website met eigen huisstijl en
beeldmerk, persbericht
Voor zowel de cursus als de website worden
een poster met de handelingen en een
flow-chart met de stappen ontworpen.
1-1-2017: Cursus Stop de bloeding
- red een leven staat in het open
aanbod van VUmc Academie.

Wat je moet weten om een bloeding uit
een wond te stoppen.
Zorg voor je eigen veiligheid.

Is er sprake van levensbedreigend bloedverlies?

Gebruik een (schone) doek/T-shirt.
Geef stevige druk direct op de wond.
Heb je de beschikking over een
Stop de Bloeding-Set?

Blijf stevige druk
direct op de wond
geven.

Nee

Ja

Waar is de wond?

Arm/Been

Breng aan boven
de bloeding.
Draai aan tot de
bloeding stopt.

Tourniquet
beschikbaar?
Ja

Nee

Hals/Schouder/
Lies
Stop de wond op met gaas
(met stollingseigenschappen)
of schone doek.
Geef stevige, directe druk.

stop de bloeding - red een leven, 2016 ®
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ONTWIKKELINGEN 2017
Cursus
Vanaf januari 2017 neemt VUmc Academie de basiscursus en – instructeurscursus
‘Stop de bloeding – red een leven’ op in hun cursusprogramma. Daarnaast worden
er maatwerkopdrachten verzorgd waarbij op locatie cursussen worden gegeven aan
bedrijven en instanties.
Van januari 2017 tot en met december 2017 zijn er 53 cursussen verzorgd door VUmc
Academie, waarvan 32 basiscursussen en 21 instructeurscursussen. Dit is inclusief
maatwerkopdrachten op locatie. Er zijn nu 802 personen opgeleid door VUmc Academie,
waarvan 368 instructeurs. Inmiddels zijn door deze opgeleide instructeurs 86
basiscursussen gegeven en daarmee zijn nog eens 921 personen opgeleid.

Aantal cursussen

Aantal mensen opgeleid

basiscursus VUmc Academie,
incl maatwerk

32

434

instructeurscursus VUmc
Academie, incl maatwerk
20

86
1

senior- instructeurscursus
VUmc Academie
2e generatie basiscursussen
(door opgeleide instructeurs)

basiscursus VUmc Academie,
incl maatwerk
instructeurscursus VUmc
Academie, incl maatwerk

921
360
8

senior- instructeurscursus
VUmc Academie
2e generatie basiscursussen
(door opgeleide instructeurs)

Les- en trainingsmaterialen
VUmc Academie heeft in samenwerking met Geeraedts verschillende onderwijsmaterialen ontwikkeld ten behoeve van de cursussen. Als voorbeelden kunnen
genoemd worden: cursusonderdeel didactiek, Nederlandstalige cursuspresentatie,
instructeurshandleiding, toetsingsformulieren (basis en instructeur), bewijs van
deelname (basiscursus), instructeurscertificaat (instructeurscursus). In navolging
van de Amerikaanse cursus ‘Bleeding Control Course’ vond er in september 2017
een update van het curriculum plaats en werden de lesmaterialen aangepast. De
digitale lesmaterialen kunnen door opgeleide instructeur kosteloos, maar met een
wachtwoord, gedownload van de website www.stopdebloedingredeenleven.nl. De
opgeleide instructeurs worden verzocht hun basiscursussen aan te melden via de
website zodat kan worden bijgehouden hoe de cursus zich verspreid in Nederland.
Naast de digitale lesmaterialen is er samen met Fysica en medische technologie van
VUmc en het bedrijf Skills Meducation een duurzaam en eenvoudig wondopstop-model
(fantoom van een wond) ontwikkeld waarmee de techniek ‘wound packing’ geoefend
kan worden. Via een link op de website naar de webshop van Skills Meducation worden
instructeurs in staat gesteld deze aan te schaffen voor hun eigen trainingen. SDBREL
profiteert niet in de geldelijke zin van deze verkoop. Bij alle cursussen van VUmc
Academie wordt gebruikt gemaakt van deze modellen.
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Politie Academie
In samenwerking met vertegenwoordigers van de Politie Academie Nederland werd
een module ‘Stop een levensbedreigende bloeding’ ontwikkeld voor het programma
Eerste Hulp door Politie. Ten aanzien van de onderwijsmaterialen werd hiertoe
toestemming verkregen van de belanghebbenden uit de VS. Op 20 september 2017
werd een basiscursus gegeven aan Eerste Hulp-instructeurs te Apeldoorn.

Stop de bloeding-sets en materialen
Het streven naar verantwoorde verspreiding van het initiatief en cursus gaat gepaard
met advies en het faciliteren in de aanschaf van persoonlijke hulpmiddelen en
trainingsmateriaal van de beste kwaliteit. Op de website vindt men een eenduidig
advies, conform het Amerikaans initiatief, over de geschikte hulpmiddelen om
bloedingen te stoppen. Ook is er een advies met betrekking tot de inhoud van een
persoonlijke Stop de bloeding –set. Via een link naar de webshop, verzorgd door het
bedrijf Innoventa, kan men zowel persoonlijke Stop de bloeding –sets aanschaffen
als geschikte losse tourniquets. Instructeurs kunnen ook geschikte oefentourniquets
aanschaffen. SDBREL profiteert niet in de geldelijke zin van deze verkoop en heeft
in het bedrijf Innoventa een betrouwbare partner gevonden welke authenticiteit van
de materialen garandeert.

Met de cursus ‘Stop de bloeding - red een leven’ leert u levensbedreigend bloedverlies herkennen en u leert levensbedreigend bloedverlies te stoppen. Na het
volgen van de cursus bent u in staat om met behulp van directe druk, het opstoppen van
een wond en het aanleggen van een tourniquet een levensbedreigende bloeding te
stoppen. U kunt als particulier de materialen nu ook in Nederland aanschaffen.

Stop de bloeding-sets en materialen

In de webshop kunt u Stop de bloeding-sets en materialen bestellen. De sets
bevatten de door VUmc aanbevolen materialen. De sets en materialen worden
geleverd door Innoventa.

Persoonlijke kits

Losse materialen

Trainings materiaal

Bestellen kunt u via: www.stopdebloedingset.nl
www.stopdebloedingredeenleven.nl

Stop de bloeding - red een leven
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Campagne
De campagne beoogt zoveel mogelijk Nederlanders kennis te laten nemen van Stop
de bloeding – red een leven. Hiervoor werd allereerst een beeldmerk en huisstijl
ontwikkeld in samenwerking met een vormgever. Het beeldmerk is door Netwerk
Acute Zorg Noordwest geregistreerd. De website www.stopdebloedingredeenleven.nl
werd op 15 december 2016 gelanceerd, tegelijk met de 1e basiscursus en het
uitsturen van een persbericht. De website kwam tot stand door financiering van
NAZ Noordwest. De website heeft sinds die tijd ruim 30.000 bezoekers gehad, met
een enorme piek bij aanvang in december 2016 ten tijde van de media-aandacht. Er
is een algemeen mailadres geopend, welke ook achter het contactformulier op de
website zit. Hier is meer dan 80 keer naar toe gemaild.

Beeldmerk
(logo) en
huisstijl

Informeren
stakeholder
regio

Website

Media
& Pers

Publicaties
in vakbladen

campagne
Lezingen
& workshops

Lobby

Landelijke
uitrol

Stop de bloeding - red een leven
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Publicaties
in vakbladen

Een overzicht in bijlage 2
Rondom de lancering was er veel aandacht van landelijke media. Er werden
meerdere interviews gegeven, waaronder voor NPO1 radio. In februari 2017
zond het tv-programma Zorg.nu een uitgebreide reportage uit.

Media
& Pers

Lezingen
& workshops

Lobby

Een overzicht in bijlage 1
Geeraedts schrijft artikelen in vakbladen van onder andere de politie, brandweer
en BHV. Samen met Giannakópoulos en andere leden van de wetenschappelijke
commissie worden artikelen in medische vakbladen gepubliceerd.

Een overzicht in bijlage 3
Er worden verschillende lezingen en workshops op uitnodiging gegeven.
Daarnaast bemannen de teamleden stands op o.a. de Traumadagen (algemeen
publiek) en de Nationale Traumadagen van de NVT (traumachirurgen).

De Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie is officieel partner geworden.
De nationale politie spreekt zijn intentie uit, maar moet implementatie uitstellen.
Op een landelijke studiedag van het Oranje Kruis wordt de 1e stap gezet voor
een ‘sense of urgency’ in de EHBO wereld.

Uitrol via regionale stakeholders
Om te starten met de landelijke uitrol van SDBREL volgens het bestaande model
van een consortium van de drie partijen, werden stakeholders (traumacentra, NAZ’s
en opleidingsinstituten) actief benaderd in april en september 2017. Het doel is dat
zowel de basiscursus als instructeurscursussen ook buiten Amsterdam gevolgd kunnen
worden waarbij de kwaliteit en uniformiteit van de cursussen geborgd zijn door
heldere afspraken in samenwerkingsovereenkomsten met de genoemde partners. Om
consortia te ondersteunen in de start is op 14 november 2017 een informatiebijeenkomst
georganiseerd voor afgevaardigden van geïnteresseerde traumaregio’s waarbij er aan
hen een gratis instructeurscursus SDBREL werd aangeboden. Aanwezig waren geïnteresseerden
uit regio Oost (Nijmegen), Brabant, Zuidwest (Rotterdam), Noord-Nederland (Groningen)
en Euregio (Enschede). Regio Nijmegen heeft al te kennen gegeven de samenwerking
zoals beoogd te willen starten om in 2018 met de cursussen van start te gaan.
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Toekomst en Strategieplan 2018-2019
Op basis van uitkomsten van een heidag werden de missie, doelen en strategie
vastgelegd in een plan om continuïteit, kwaliteit en progressie van SDBREL te kunnen
waarborgen onafhankelijk van de personen.

Stop de bloeding - red een leven
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Bijlage 1: Publicaties en Wetenschap
Juni 2016
		

Geeraedts LM jr, Giannakopoulos GF. Omstanders kunnen levens
redden na aanslag. Medisch Contact, 25, Juni, 20-22, 2016

December 2016 van Oostendorp SE, Tan ECTH and Geeraedts LMG Jr. Prehospital
		
control of life-threatening truncal and juncional haemorrhage is 		
the ultimate challenge in optimizing trauma care; a review of
		
treatment options and their applicability in the civilian trauma 		
		setting. Scand J Trauma Resusc Emerg Med. 13;24(1):110, 2016
Mei 2017
Geeraedts LMG Jr, Rijnhout TWH, van Oostendorp SE, Giannakópoulos
		GF, Tan ECTH. [How can life-threatening external blood 			
		
loss be stopped? Treatment options in the prehospital phase].
		Ned. Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D1201.
Augustus 2017 Geeraedts LMG jr, van Vugt AB. ‘Stop the bleed – save a life’ In		
		
troducing civilian bystanders as immediate responders in
		the Netherlands. Abstract gepresenteerd op Interallied Confederation
		
of Medical Reserve Officers (NATO) te Praag, Tsjechië 1-8-2017
Oktober 2017
		

Geeraedts LMG jr, Giannakopoulos GF , Ambagstheer I , Schöller
D, Davies E, Loon B van, Toor E, Pons PT, Jacobs L. “ Stop 		
the Bleed – save a life“: Introducing civilian bystanders as immediate
		
responders in the Netherlands.
		Abstract accepted for presentation ECTES Mei 2018 Valencia, Spanje

Andere publicaties in vakbladen
Augustus 2016 Eric Bassant. ‘We zullen nooit precies weten hoeveel slachtoffers er
		zijn geweest’. Zorgvisie Magazine, 8 augustus 2016, pag.22-25
September 2016 Stop het bloeden. Blauw: vakblad voor politie 24 september 2016 pag. 8;9
Januari 2017

Jildou Visser. Handelen bij levensbedreigende bloedingen, een 		
nieuwe taak? Brand en Brandweer januari/februari 2017, pag.1-2/36-37

Februari 2017

Eerste hulp bij aanslagen.Veiligheid en preventie februari 2017,pag. 16-17

Maart 2017
Leo Geeraedts, Georgios Giannakópoulos. Eerste hulp bij aanslagen:
		
Stop de bloeding – red een leven!
		Veiligheidsnieuws maart 2017;194, pag. 14-16
Oktober 2017
Els Knaapen. Stop de bloeding – red een leven. Een nieuwe EH		
		BO-module. De Hulpverlener. Oktober 2017 Jaargang 6 nr. 5
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Bijlage 2: Media-aandacht
•http://www.metronieuws.nl/nieuws/binnenland/2016/12/burgercursus-bereidt-ons-voor-op-bloederige-aanslag
•http://www.at5.nl/artikelen/163528/cursus_om_bloeding_te_stoppen_bij_terroristische_aanslag
•http://www.nu.nl/amsterdam/4366026/vumc-geeft-cursus-bloeding-stoppen-bij-terroristische-aanslag.html
•https://www.vumc.nl/afdelingen/voor-journalisten/persbericht/verhoogde-terreurdreiging-spoedcursus/
•http://vumagazine.nl/stop-de-bloeding/
•http://www.rtlnieuws.nl/nederland/eerste-hulp-bij-aanslagen-dit-kun-je-zelf-doen
•https://www.politievakblad-blauw.nl/Nieuws/Lists/Nieuws/Toon.aspx?id=275
•https://www.rtvnh.nl/nieuws/197454/vumc-geeft-cursus-voor-eerste-hulp-bij-slachtoffers-van-aanslag
•http://www.amsterdamfm.nl/dreiging-aanslagen-leidt-tot-cursus-stop-de-bloeding/
•https://www.nd.nl/nieuws/nederland/stop-de-bloeding-cursus-redt-levens.2443981.lynkx
•http://www.volkskrant.nl/wetenschap/-leer-burger-zelf-bloedingen-stelpen-na-aanslag~a4325684/
•http://www.parool.nl/amsterdam/vumc-biedt-cursus-voor-eerste-hulp-bij-een-aanslag~a4434608/
•http://www.advalvas.vu.nl/nieuws/wat-doe-je-bij-een-aanslag
•http://www.trauma.nl/traumachirurgen-pleiten-voor-betere-aanpak-na-aanslagen-van-bloedingen-door-omstanders
•http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/3031803/2016/12/15/Amsterdamse-traumatoloog-ontwerptcursus-Eerste-Hulp-bij-Aanslagen.dhtml
•https://www.youtube.com/watch?v=eA4sabCFdvc
•http://www.lichtopzorg.nl/nieuws.html
•http://www.nieuwsbank.nl/inp/2016/12/15/Y041.htm
•http://mobiel.omroepzeeland.nl/inhoud/vumc-geeft-cursus-voor-eerste-hulp-bij-slachtoffers-van-aanslag
•http://www.nieuwsreporter.nl/ber/2001656/burgercursus-bereidt-ons-voor-op-bloederige-aanslag.htm
•http://breaking100news.com/nl/nederland/eerste-hulp-bij-aanslagen-dit-kun-je-zelf-doen/
•https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/omstanders-kunnen-levens-redden-na-aanslag.htm
•http://www.noordhollandsdagblad.nl/gezond/nieuws/article28863969.ece/VUmc-komt-met-cursus-wat-te-doenna-een-aanslag_?lref=SubList
•http://www.cogis.nl/Nieuwsartikelen/Amsterdamse_traumatoloog_ontwerpt_cursus_Eerste_Hulp_bij_Aanslagen.
aspx?objectName=NewsShow&objectId=8806
•https://www.linkedin.com/company/vrije-universiteit-amsterdam
•http://www.newsjs.com/nl/vumc-geeft-cursus-om-bloeding-te-stoppen-bij-terroristische-aanslag/dKnqSzpBAEx
s7bMUNVK70r2javd5M/
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•http://www.zorgnieu.ws/verhoogde-terreurdreiging-zorgt-voor-een-spoedcursus/
•http://holland.watsupeurope.com/news/vu-medisch-centrum-ontwikkelt-cursus-eerste-hulp-bij-aanslagen/
•http://guusschrijvers.nl/wp-content/uploads/2016/08/SM16ZVM008_Hulpverlening-na-aanslagen.pdf
•http://www.nedcert.nl/bhv-blog/nationale-campagne-stop-de-bloeding/
•http://4nieuws.be/wetenschap/1100281/amsterdamse-traumatoloog-ontwerpt-cursus-eerste-hulp-bij-aanslagen.html
•https://www.npo.nl/cursus-stop-de-bloeding-red-een-leven/22-02-2017/WO_NOS_7575697
•https://zorgnu.avrotros.nl/uitzendingen/28-02-2017/stop-de-bloeding-mensenlevens-redden/
•http://nos.nl/op3/artikel/2159434-een-aanslag-mensen-bloeden-wat-doe-je.html
•http://nos.nl/op3/artikel/2159494-je-kunt-niet-zeggen-hoe-je-reageert-op-een-aanslag.html
•https://www.leidschdagblad.nl/nieuws/vumc-ook-journalisten-kunnen-helpen-na-aanslag
•http://www.telegraaf.nl/binnenland/27863952/__Terreur-cursus_voor_journalisten__.html
•https://www.gooieneemlander.nl/nieuws/vumc-ook-journalisten-kunnen-helpen-na-aanslag
•https://www.noordhollandsdagblad.nl/nieuws/vumc-ook-journalisten-kunnen-helpen-na-aanslag
•https://www.nationalezorggids.nl/ziekenhuizen/nieuws/37011-les-in-traumazorg-bij-een-aanslag-voor-journalisten.html
•http://mediaredactie.fhj.nl/index.php/2017/03/24/ben-je-journalist-hulpverlener/
•https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/traumachirurg-vumc-geeft-rampencursus-aan-journalisten.htm
•http://www.elsevier.nl/nederland/anp/2017/03/ook-journalisten-kunnen-helpen-na-aanslag-230317156ANP/
•http://www.ad.nl/binnenland/nieuwe-cursus-wat-te-doen-bij-aanslagen~af65b2a4/
•http://www.lindanieuws.nl/nieuws/cursus-hulpverlening-aanslagen-al-tot-zomer-volgeboekt/
•26 jan 2017 Live interview radio GL8, programnma Zorg en Welzijn
•22 feb 2017 NOS Radio 1 Interview (opgenomen op 26 jan 2017) en internet artikel. Tevens repliek op kritiek in een 2 e artikel
•http://nos.nl/op3/artikel/2159494-je-kunt-niet-zeggen-hoe-je-reageert-op-een-aanslag.html
•http://nos.nl/op3/artikel/2159434-een-aanslag-mensen-bloeden-wat-doe-je.html
•22 feb 2017 live interview op BNR nieuwsradio
•28 feb 2017 Reportage van de cursus op Zorg.nu (opgenomen op 26 jan 2017)
•www.npo.nl/cursus-stop-de-bloeding-red-een-leven/22-02.../WO_NOS_7575697
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Bijlage 3: Presentaties / Workshops / Werkbezoeken
7-10-2016 Debat:
Is Nederland voorbereid op een aanslag. Spoedzorg Symposium Guus Schrijvers. LMG Geeraedts. Utrecht.
13-3-2017 Bezoek:
Nationale Politie. LMG Geeraedts/E Toor. Den Haag
18-4-2017 Bezoek:
Bestuursvergadering Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie. LMG Geeraedts. Breukelen.
20-4-2017 Workshop:
Stop de bloeding – red een leven! Workshop Traumatologie. Co-raad VUmc. S Schouten/M Pape/Th Koedam. Amsterdam
22-4-2017 Lezing:
Omstanderhulp bij aanslagen. Masterclass ‘De Amsterdamse School’: Terrorisme. LMG Geeraedts. Amsterdam.
12-5-2017 Lezing:
Omstanderhulp bij levensbedreigend bloedverlies –van passie naar missie. Chirurgendagen. LMG Geeraedts. Veldhoven.
17-5-2017 Lezing:
Omstanderhulp bij aanslagen. Scholingsdag TGB Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. LMG Geeraedts. Druten.
15-6-2017 Lezing:
Omstanderhulp bij levensbedreigend bloedverlies. Landelijke uitrol ism de traumacentra? LBTC-LNAZ. LMG Geeraedts. Utrecht.
29-6-2017 Lezing:
Stop de bloeding – red een leven! Omstanderhulp bij levensbedreigend bloedverlies. Symposium Masterstudenten VUmc.
LMG Geeraedts. Amsterdam.
4-7-2017 Lezing:
Stop de bloeding – red een leven! Omstanderhulp bij levensbedreigend bloedverlies. Regionaal Overleg Traumachirurgen/
NAZ Brabant. LMG Geeraedts. Hilvarenbeek.
1-8-2017 Lezing:
‘Stop the bleed – save a life’ Introducing civilian bystanders as immediate responders in the Netherlands. Interallied
Confederation of Medical Reserve Officers (NATO) LMG Geeraedts/AB van Vugt. Praag, Tsjechië.
23-9-2017 Stand:
Nationale Traumadag 2017 ETZ. SDBREL. I Ambagtsheer/GF Giannakópoulos/ E Toor/LMG Geeraedts. Tilburg
4-10-2017 Workshop:
Stop de bloeding – red een leven! Omstanderhulp bij levensbedreigend bloedverlies. Vereniging Chirurgie Medisch Studenten
Nijmegen. LMG Geeraedts. Nijmegen.
5-10-2017 Lezing:
Stop de bloeding – red een leven! Omstanderhulp bij levensbedreigend bloedverlies. Spoedzorg Conferentie Spaarne
Gasthuis. S. van Oostendorp. Haarlem.
6-10-2017 Workshop:
Stop de bloeding – red een leven! Omstanderhulp bij levensbedreigend bloedverlies. Spoedzorg Symposium Guus Schrijvers.
LMG Geeraedts, Utrecht
4-11-2017 Workshop:
Stop de bloeding – red een leven! Omstanderhulp bij levensbedreigend bloedverlies.Nationale Studiedag Het Oranje
Kruis. I. Ambagtsheer/LMG Geeraedts. Nieuwegein
28-11-2017 Workshop:
Stop de bloeding – red een leven! Omstanderhulp bij levensbedreigend bloedverlies. Medische Faculteit Amsterdamsche
Studenten. LMG Geeraedts. Amsterdam.
30-11/1-12 2017 Stand:
Nationale Traumadagen NvT RAI. Team SDBREL Amsterdam
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Colofon
Uitgave van VUmc, VUmc Academie en Netwerk Acute Zorg Noordwest, 2017.

Contactgegevens
Bezoekadres:
De Boelelaan 1117
1081 HV Amsterdam
Postbus 7057
1007 MB Amsterdam
info@stopdebloedingredeenleven.nl
www.stopdebloedingredeenleven.nl

Samenstelling en redactie (projectgroep):
Annelies Toor, Leo Geeraedts, Georgios Giannakópoulos, Diana Schöller,
Jeannette Keus, Ingrid Ambagtsheer, Birgitta van Loon
Vormgeving:
Bait is Bait
Ondersteund door het comité van aanbeveling:
Dr. Lenworth Jacobs, Dr. Peter T Pons, Prof. dr. H.J. Bonjer, Dr. Frank W. Bloemers,
Drs. Danielle Bonink, Drs. Christien van Santen, Dr. Kees-Jan Ponsen
Met dank aan de sponsoren van dit jaarbericht:
Netwerk Acute Zorg Noordwest, Bait is Bait

© Stop de bloeding - red een leven
Disclaimer
Stop de Bloeding red een leven heeft dit jaarbericht zo zorgvuldig mogelijk samengesteld.
Voor eventuele onjuistheden kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden. Informatie
en gegevens uit dit rapport mogen niet zonder onze schriftelijke toestemming worden
vermenigvuldigd of gepubliceerd.
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