Algemene informatie
Rescue Aegir Gent vzw organiseert in samenwerking met de Provinciale Commissie OostVlaanderen van de Vlaamse reddingsfederatie vzw een bijscholing Hoger Redder tijdens de
zomervakantie.
Het gaat hier om een bijscholing voor maximaal 20 personen. Indien je wil deelnemen, wees er
dan snel bij.

Belangrijk
•

Een actieve deelname gedurende de volledige bijscholing van de deelnemer is vereist –
doktersattest niet geldig.

•

De bijscholing kan niet worden gesplitst over verschillende dagen.

•

De bijscholing wordt gegeven door officieel erkende VTS-docenten.

•

Het inschrijvingsgeld wordt jaarlijks bepaald door de officiële instanties (ISB/Sport
Vlaanderen/RedFed/Universiteiten).

•

De organisatie is niet verantwoordelijk voor ongevallen veroorzaakt door de deelnemer zelf.

•

Het attest kan niet worden uitgereikt zolang administratieve of financiële punten openstaan.

•

Inschrijvingen via dit formulier zijn enkel geldig indien u nadien een bevestiging hebt
ontvangen dat alle administratieve en financiële punten afgehandeld zijn. Zonder deze
bevestigingsmail bent u NIET ingeschreven.

•

Invullen van dit online formulier impliceert een akkoord met de voorwaarden.

Topics Erkende Bijscholing Redder 2019
De denkcel bepaalt jaarlijks de items die naast de vaste onderwerpen als reanimatie en reddingstechnieken, met en zonder apparatuur, aan bod komen tijdens een bijscholing.
Een bijscholing duurt minimaal 4 uur. In 2018 komen de volgende topics aan bod:
Praktijk in het water:
•

Minimum 400m zwemmen op verschillende manieren en gebruik van efficiëntere
reddingsmethoden om een slachtoffer te halen en uit het water te halen.

•

Andere simulaties: hartinfarct diepe gedeelte, rugletsel diepe gedeelte, meerdere
slachtoffers.

Praktijk op het droge:
•

Kwaliteitsborging basisreanimatie en reanimatie met twee

•

EHBO: verplaatsen van een slachtoffer en het praktisch toepassen van het
zevenstappenplan.
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Inschrijving
•

Inschrijven kan enkel via het online formulier op de website van RedFed.

•

Vergeet niet een copy van uw diploma door te sturen via info@aegir-gent.be. Zonder deze
copy kunnen wij uw inschrijving niet verwerken.
Indien u vorig jaar uw bijscholing ook volgde via Rescue Aegir Gent in UZ Gent, dient u het
niet opnieuw door te sturen.

•

Uw inschrijvingsgeld en eventueel door te sturen documenten moeten bij ons aankomen
binnen de 14 kalenderdagen na inschrijving.
Na deze 14 dagen wordt, indien uw betaling/documenten ondertussen niet werd ontvangen,
uw registratie onderaan de wachtlijst geplaatst.

•

Betalingen te storten op rekening BE58 8917 0402 3279 op naam van Rescue Aegir Gent vzw,
met vermelding "bijscholing” + datum bijscholing + naam.
o

35 € voor leden van RedFed
Lidnummer, en eventueel naam organisatie die lid is doorsturen via email

o
•

50 € voor niet-leden

U zal op de dag zelf een bewijs van betaling ontvangen. Indien u echter een factuur nodig
heeft, gelieve dit door te geven via mail aan opleiding@aegir-gent.be, met vermelding van de
te vermelden referenties.

Annulatie
•

Annulaties dienen te gebeuren via mail aan info@aegir-gent.be, en ontvangst ervan zal
steeds bevestigd worden.

•

Bij annulatie meer dan 14 kalenderdagen voor de bijscholing zal u het inschrijvingsgeld
terugkrijgen.

•

Indien u minder dan 14 kalenderdagen vooraf laat weten niet deel te nemen aan de
bijscholing, zal u een administratieve kost worden aangerekend van 25€.

•

Laat u niets vooraf weten en neem u toch niet deel of annuleert u minder dan 24u vooraf, zal
u het inschrijvingsgeld niet terug kunnen vorderen.
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