Beste instructeur,
Voor de cursus van oktober en met de toenemende vaccinatiegraad laten we langzaam de teugels wat
varen. Dit aan de hand van COVID-safe ticket in combinatie met het dragen van maskers en relatief
beperken van contacten.
1. Voor Belgische instructeurs verwijzen we naar de CovidSafeBE-app. Met de code kan je aantonen of
en wanneer je volledig gevaccineerd bent. We gaan ervanuit dat je je verantwoordelijkheid neemt en
niet net uit een rode zone terugkomt of ziek bent. Ben je niet volledig gevaccineerd, noch herstellend
van COVID-19, heb je alsnog een negatieve PCR-test nodig voor een COVID-Safe ticket.
2. Nederlandse instructeurs verwijzen we naar de Coronacheck-app. Check ook de dan geldende
maatregelen voor het reizen over de grens, de cursus wordt als essentiële verplaatsing beschouwd
doch mogelijk is een test nodig bij komen of gaan.
Wij hopen dat we zo de cursus veilig kunnen organiseren waarbij volgende regels nog gelden:
1. Mondmaskers dragen tijdens de cursus (breng er dus 3 mee)
2. BLS via masker en ballon
3. Demonstraties via video
4. Handhygiëne noodzakelijk en cruciaal
5. Faculty diner volgens de dan geldende maatregelen in België
Er blijft ook gelden dat je met klachten, bij positief testen of vanuit quarantaine de cursus niet kan volgen.
Krijg je klachten tijdens de cursus, informeer dan Hanne. Wij vragen je dan de cursus te verlaten. Krijg je
klachten of test je positief na de cursus (tot 1 w erna), informeer ons dan zo spoedig mogelijk.

Algemene cursusinformatie
Deze staat op www.gokin.be:
•

Log in als instructeur (Gebruiker instructeur, wachtwoord dR5PuwRu).

•

Bij Specifieke APLS cursusinfo vind je het programma, je declaratieformulier en de
routebeschrijving.

•

Bij Lesmateriaal APLS-cursus vind je simulaties, workshops en skills. Tevens het
defibrillatieprotocol GOKIN (te lezen voor de cursus), de opgenomen lectures, demo´s en skills.

•

Er zijn nieuwe CPR guidelines 2021. Het handboek en de VLE zijn nog niet aangepast. Jullie
kregen al via mail een nieuw BLS-hoofdstuk en samenvatting van de belangrijkste veranderingen
toegestuurd. Ze staan ook online op de GOKIN-site.

Voor de instructeur- kandidaten: contacteer de instructeurs bij wie je ingedeeld bent en stem af wie wat
doet. Je krijgt een mentor toegewezen. Breng je logboek mee voor de evaluaties.
Voor iedereen: de VLE dien je elke 2 j te doorlopen (stuur je certificaat naar richard@gokin.be),
recertificeren doe je elke 4 j. Geef een seintje als dat zo is (info@gokin.be). Het is overigens altijd zinvol
door de VLE te scrollen.
Inloginstructies ALSG:
•

Ga naar www.alsg.org/vle en log in (lost password: er is een link, je mailadres is je inlognaam). Ga
bovenaan rechts naar Menu à Access my courses à APLS in Belgium on 07/10/2021.

•

Scrol naar beneden tot Instructeurs (contacteer ons bij problemen en log NIET in als kandidaat!).
Daar vind je de Flemish e-modules en een Video met voorbeeld hoe een simulatie te begeleiden.

•

Na de cursus kan je via de link NA DE CURSUS de cursus feedback en je certificaat vinden.

We wensen je alvast succes met de voorbereidingen en schroom niet ons te mailen! Tot in oktober!

Els Duval, Course Director & Hanne Aerts, Cursusorganisatie info@gokin.be

