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Voor je begint… 

 

 

Inleiding 
Elk Resusci Anne oefenpop stelt een volwassene voor 

met een gemiddelde fysiologie. De pop is ontworpen 

om de basistechnieken eerste hulp op een realistische 

manier aan te leren en te oefenen volgens 

internationale richtlijnen. 

 

De Resusci Anne reanimatieoefenpop type 

SkillReporter heeft de volgende kenmerken: 

 

− Natuurlijke obstructie van de luchtweg 

− Beweegbare onderkaak 

− Realistisch beademen en compressie 

− De borstkas komt omhoog tijdens het 

beademen 

− Realistische lokalisatie van compressiepunten 

Carotis polsslag, handmatig 

− Gemakkelijk aanbrengen en verwijderen van 

armen en benen (model met een volledig 

lichaam); -  

Uitpakken en controleren 
− Full Body-oefenpop met handbeschilderde 

gelaatsmasker op het hoofd 

− 2 luchtwegen (1 reserve) 

− Trainingsjas 

− Trainingsbroek 

− Resusci Manikin Wipes 

− SkillReporter 

− Quick Start  

− Uitgebreide handleiding (voor NL: pag 62 – 72) 

 

Opgelet   
− Steek de stekker van de SkillReporter in het 

contact aan de rechterzijde van de pop als je 

wenst te oefenen met een aangesloten toestel 

− Controleer eerst of de borstbevestiging op de 

juiste manier is vastgemaakt vooraleer de 

SkillReporter en/of oefenpop wordt gebruikt . 

  

  

Onderdelen 

 
  

  

Borsthuid Nekhuid Gezichtshuid Kapsel 

Gym schoenen  

(1 paar - wit) Lichaam 

Training  

(2-delig) 

Longzakje Beademingsmasker SkillReporter Koffer Stoffen zakje (zwart) 
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Werking luchtweg 
 

             

 
Gesloten luchtweg  
 

Wanneer het hoofd van de Resusci Anne zich in een 

‘neutrale’ positie bevindt, is de luchtweg afgesloten.  

 

Daardoor is de luchttoevoer naar de longen belemmerd.  

 

Vrije luchtweg  
De luchttoevoer wordt terug mogelijk gemaakt doordat er 

een vrije doorgang is:: 

− Wanneer het  hoofd voldoende naar achteren 

wordt getild, 

− en/of de kin moet opgetild en/of ondersteund 

worden.  

− Of door de onderkaak naar voor te bewegen. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inademing 

− De ingeblazen lucht gaat naar de long (a) via de 

gelaatskoppeling (b), de luchtwegkoppeling met 

eenrichtingsklep (c), de inademingslang (d), de 

eenrichtingsklep (e) en de longslang (f). 

− Bij beademing openen de klepmembranen  

(g en h) zich door de beademingsdruk, zodat 

luchtdoorgang mogelijk is.  

− Zodra de beademing stopt, sluit het membraan 

(g), zodat de ingeblazen lucht niet kan terugkeren 

naar de mond en de neus. 

 

Uitademing  
Lucht ontsnapt uit de long t.g.v. het gewicht en de 

elasticiteit van de borstwand. 

− Het membraan (h) sluit in de eenrichtingsklep de 

doorgang naar de inspiratieslang af en opent de 

doorgang naar de expiratieslang (i), zodat 

uitgeademde lucht door de opening (j) aan de 

zijkant van de pop ontsnapt. 

 
Hartslag 

− Een voelbare hartslag in de carotisslagaders aan 

beide zijden van de adamsappel wordt 

gesimuleerd door ritmisch in de ballon te knijpen. 

De voelbare hartslag in de carotisslagaders is 

ook aanwezig als er een hartmassage wordt 

toegepast 
 

 

 

Hoofd in 

‘neutrale’ positie 

 

Hoofd in  

‘open’ positie 

 

a 

b f e 

g c 
h 

d 

 

h g 

i j 
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De reanimatiepop gebruiken… 
 
 

 

 

 

 

 

Opstellen reanimatiepop en SkillReporter 
Steek de stekker van de SkillReporter in het contact aan de 

rechterzijde van de pop als je wenst te oefenen met een 

aangesloten toestel. 

 

Zorg ervoor dat de borstbevestiging op de juiste manier is 

vastgemaakt vooraleer de SkillReporter en/of 

reanimatieoefenpop wordt aangezet. 

 

 

 
 

  

 

 

SkillReporter aan- en uitzetten 
 

A  →     AAN/UIT-knop 

− Druk op de knop van de SkillReporter of druk aan 

de rechterzijde van de oefenpop de knop in 

− Door dezelfde knop opnieuw in te drukken schakelt 

de SkillReporter uit.  

 

B  →    metronoom   

− geeft het tempo aan van 80 of 100  

     slagen/min. 

− geeft feedback aan de instructeur en de  

     cursist. 

 

C  →    automatisch uitschakelen  

             De SkillReporter en de oefenpop schakelen  

             zichzelf automatisch uit na:  

− 10 min als geen registratie meer gebeurde  

− 60 min als de logfunctie C geactiveerd is.  

 

D  →    SHORT print, kort rapport afdrukken  

− de data van de reanimatie-oefening moet  

geregistreerd zijn 

− indrukken ‘SHORT print’ TIJDENS het registreren 

van een scenario: een kort statistisch verslag 

wordt afgedrukt zolang de knop ingedrukt blijft 

− indrukken ‘SHORT print’ NA het registreren  

van een scenario: een kort statistisch verslag 

van de gehele oefening zal gedrukt worden 

 

E  →     LONG print, lang rapport afdrukken  

− Uitgebreid verslag kan tijdens of na de oefening 

starten, voor zover de "LOG"-knop aan stond.  

 

Noot: de handelingen van een reanimatieoefening kunnen 

ook met de LOG -functie geregistreerd worden zonder dat 

de SkillReporter is aangesloten.  

 

  

  

AAN/UIT LOG-functie 

Oefenpop 
(arm) 

 

Print 

On/OFF Metronome LOG SHORT LONG 

Check printer 80 100 

LED 
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Indicatielampjes van de SkillReporter 

 
  

  

 

Na afloop van een oefensessie 
Controleer de oefenpop en de SkillReporter en meld eventuele gebreken aan RTC Limburg. 

correcte 

beademing 

< 1 sec 

beademing 

Te snelle inflatie rood   

te veel 

voldoende 

onvoldoende 

>51 mm 

38 – 51 mm 

< 38 mm Compressiediepte 

rood    

groen   

geel     

 

 

 

Indicatie 

te veel 

voldoende 

onvoldoende 

Limieten* 

> 0.8 l 

0.5 l – 0.8 l 

< 0,5 l 

Licht 

Inflatievolume 

oranje  

groen   

geel      

 

 

 

Verkeerde handpositie: 

Druk buiten het 

accepteerbare gebied 

(zij en bovenste gedeelte) 

Geel  

Rood  

Druk buiten het 

accepteerbare gebied  
(lager center) 

Pols 


