
Spelregels Venticare Reanimatie Competitie kinderen 2022 
 
1. De reanimatie wordt in simulatie en volgens richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) 2021 

uitgevoerd. Alles waar de NRR geen uitspraak over doet wordt de richtlijn van de European Resuscitation 

Council (ERC) 2021 gevolgd.  

2. Er kunnen maximaal 6 teams deelnemen. Per ziekenhuis wordt maximaal één team ingeschreven.  

3. Het winnende team van 2021 is verzekerd van deelname in 2022 

4. De samenstelling van een deelnemend team (max 5 personen) is gelijk aan de samenstelling conform 

richtlijn NRR/ ERC en/of de eigen instelling. De functies binnen het team zijn bijvoorbeeld: ventilator, 

circulator, leider, etc.  

5. Tijdens de VRC-kinderen is het reanimatieteam niet aanwezig bij de verrichtingen van andere 

reanimatieteams, voorafgaand aan het eigen optreden (op straffe van uitsluiting). 

6. Voorafgaand aan de uitvoering van de competitie worden de teams in de gelegenheid gesteld vragen 

te stellen en kennis te maken met de locatie en de te gebruiken materialen.  

7. De casuïstiek is voor alle deelnemende teams gelijk. 

8. Deelnemers en eventuele coach hebben toegang tot alle onderdelen van Venticare live 2022 op 2 juni. 

9. De teams hebben geen keuze uit gebruikte poppen, wel mogen hulpmiddelen voor de BLS/ALS 

meegenomen worden. Het is niet toegestaan om massage ondersteunende apparatuur in te zetten. 

Teams zijn zelfverantwoordelijk voor beschadigingen, verlies en/of diefstal van materialen die zij 

meenemen. Protocollen, metronoom, tijdklok en systemen voor registratie mogen gebruikt worden. Er is 

een ingerichte reanimatiekar aanwezig. Een defibrillator/monitor simulator van iSimulate wordt gebruikt. 

Het is niet toegestaan om een andere defibrillator in te zetten. Materialen die worden meegenomen 

graag van te voren aanmelden. 

10. Wanneer de veiligheid van de deelnemers, overige aanwezigen en/of pop in het geding komt, wordt de 

simulatie gestopt en het betreffende team gediskwalificeerd. 

11. De beoordeling van de teams vindt plaats volgens de Venticare Reanimatie Beoordelingsschaal 2022. 

12. Het team dat de meeste punten verzamelt uit deze schaal wordt tot winnaar van de VRC-kinderen 2022 

uitgeroepen. 

13. Het winnende team ontvangt een geldprijs van € 1.000 en de wisselbeker. 

14. De geldprijs wordt beschikbaar gesteld door de stichting spoedeisende hulp bij kinderen. 

15. Er is in ruime mate sprake van externe beïnvloeding (kijkers, familie, etc.).  

16. Tijdens de uitvoering van de simulatie kunnen er video opnames gemaakt worden. Venticare houdt het 

recht om deze opnames te gebruiken voor promotie en/of andere doeleinden. 

17. Beroep doen op uitspraken van de jury is niet mogelijk, jury beslist. 


