
Opstarten van resuci Anne 
voor CRMtraining 
VOORBEREIDING: 
Kijk het instructie filmpje, volg alle stappen in een vaste 
volgorde en heb wat geduld bij opstarten J 
       
 Succes! Groetjes Grietje en Ellen vC 
 

1. Leg de pop op een brancard met het Laerdal merk naar boven, bij openen ligt Anne meteen 
goed. Anne met twee mensen tillen! 
 

2. Pak het verlengsnoer en het grijze Shocklink zakje. Sluit verlengsnoer aan en pak uit het 
zakje de Router. Steek de stekker van de router in het verlengsnoer.  
Check of router op AP staat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Pak de oplader van Anne naast haar hoofd en steek de stekker in het verlengsnoer. 
Andere zijde van de lader in het zwarte snoertje in Anne haar re zij steken.  
Anne aanzetten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Als je Anne hebt aangezet gaat het li lampje thoracaal-axillair eerst groen knipperen, dan 
oranje en groen waarna het gehele lampje groen zal blijven.  Ook weer heel veel geduld! 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           



4.  Pak de Sim pad onder Anne haar jas vandaan, met de lader. Sluit de lader aan om de Sim  
pad op te kunnen laden. Zet de Sim pad aan, knop rechts bovenop  
(niet de blauwe knop zijkant, deze is ergens anders voor.) 

 

 

 

 

 

 

 
Als je de Sim pad hebt aangezet gaat het re lampje blauw 
axillair knipperen. Is dit niet het geval, check de instructie film.  

>instellingen-systeeminstellingen- 
check Simulator Rescusci Anne-check WiFi Laerdal< 

 VERANDER NOOIT HET WIFI NAAR WESTFRIESGASTHUIS!!! 
 

5. Pak de patiënten monitor met de houder en lader tussen de 
benen van Anne en sluit de lader aan op de monitor op te 
kunnen laden. Zet de monitor aan, re zijde bovenin  
(erg klein knopje)  
 

 

  
Als je de monitor aangezet hebt start deze automatisch op.  
Geeft het apparaat even de tijd want het kan wel even duren.   

 
6. Pak de gele fietspomp, sluit deze aan op het lichtgrijze snoer in de re zij van Anne, naast het 

stroompunt. Vul de longen en daarmee de longgeluiden door er met de fietspomp lucht in te 
blazen. Op de gele fietspomp staat hoeveel er in moet.  
Let op: zwarte ventiel kraan gaat wat stroef vast. 

      Nu kan je de training starten J  
 
N.B. Tot nader order is het niet mogelijk om Anne te defibrilleren. De CRM kar met de speciale 
defib pads van Laerdal zitten opgesloten in de ambu hal achter de houten sluis.  
Absoluut GEEN reguliere pads op Anne plaatsen, dan moet ze over naar Beverwijk.    



Opbergen van resuci Anne na CRMtraining 
 

 

 

 

 

 

 

Opbergen van de spullen: 

1. Zet alle apparatuur uit en ontkoppel van de laders. 
2. Laders opruimen:  - Lader Anne naast haar hoofd; 
   - Sim pad in de hoes, met lader op de buik van Anne. Jasje dicht en fixeren
     met banden; 
   - Houder van de monitor met lader tussen Anne haar benen met de monitor 
     in de hoes op de benen. Fixeren met banden; 
   - Router opbergen in Shock link zakje, tussen Anne haar onderbenen met het 
     verlengsnoer erop.  
  
3. Leg de fietspomp voor de longen naast het been 

4. “headblocks” van handschoenen, dit om gebruik       
handschoenen ook bij het klaarzetten te promoten.  

Gebruik van handschoenen zorgt voor behoud van de pop 
aangezien ze verkleurd door het handvet en viezigheid.  

 

Altijd met twee mensen tillen! 
 
 
 
 
 
 
 
Dank voor het opruimen volgens deze vier simpele stappen.  
Dit maakt het voor je collega’s bij de volgende training net zo makkelijk om  
op te starten als bij jullie (hopelijk) vandaag.  
 
Voor tips en tops graag contact opnemen met Grietje en/of Ellen vC 
 

 


