
Handleiding Simulatie model ‘Annie’ SEH Dijklander Ziekenhuis 

 

 

1. Leg de pop op een brancard met het Laerdal merk naar boven (pop ligt nu op brancard in de 

ambulancehal achter de witte schuifdeur rechts achterin de ambulancehal), bij openen ligt Annie 

meteen goed.  

2. Open ShockLink zakje voor de router en schakel deze als eerste in door de stekker in het 

stopcontact te plaatsen 

3. Hierna Annie aanzetten. Annie heeft onder haar re oksel de aan-uit knop zitten en de aansluiting 

voor het stroom. Er gaat eerst een groen lampje knipperen, daarna 2 groene lampjes branden.  

4. Activeer de longen door er met de fietspomp lucht in te blazen. Op de gele fietspomp staat 

hoeveel er in moet (max 10 bar). Let op: zwarte ventiel kraan 90 graden omklappen om vast te 

zetten. NB gaat wat stroef vast. Indien opgepompt fietspomp weer eraf halen en dopje weer erop. 



5. Vervolgens eerst de simpad aanzetten, 

start zichzelf op.  

6. Als het goed is wordt in Annie haar 

oksel nu 1 van de 2 lampjes blauw (er 

moet dan dus een groen en een blauw 

lampje branden).  

7. Als laatste patienten monitor in houder 

zetten en aanzetten. Start zichzelf op. 

9. Er zijn drie laders beschikbaar; lader 

voor de Sim pad, lader voor de patienten 

monitor en een lader voor Annie zelf. 

10. Pak de defib plakkers die specifiek bij 

Annie horen (lade 4 CRM kar)! Dit omdat 

de pop geen gewone defib plakkers en 

shock energie aankan! Dus zuinig zijn met 

deze simulatieplakkers.  

Dan ben je good to go   

 

 

 

 

 

 

 

Opbergen van de spullen: 

1. Zet alle apparatuur uit en ontkoppel van de laders indien nodig 

2. Pop mag met wasbenzine schoongemaakt worden bij bijvoorbeeld lijmresten. 

 

3. Plaats alle laders tussen Annie haar benen 

4. Leg de fietspomp voor de longen naast het been 

 

 

 



 

5. Leg het shocklink tasje met de router, de houder van de 

patienten monitor en de Sim pad op de laders tussen de 

benen en fixeer met de banden. 

 

 

 

 

6. Leg de patienten monitor in de hoes op de buik van Annie 

en fixeer met banden 

 

 

 

 

7. Headblocks van handschoenen. Dit om gebruik handschoenen, ook bij klaarzetten, te promoten. 

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

en viezigheid.  

 

 

 

8. Dek gehele pop eventueel af met een laken ivm extra 

bescherming bij vervoer.  

Altijd met twee mensen tillen! 

 

CRM kar: 

 

Lade 1: Medicatie 

Misschien een idee om de patienten monitor hierin te 

bewaren. Dit ivm bescherming. 

 

 



 

Lade 2: Airway 

Genoeg ruimte 

voor de router, 

Sim pad en de 

houder van de 

patiënten 

monitor 

Lade 3: Breathing 

 

 

 

 

 

Lade 4: Circulatie 

Werkvloer defib 

pads weg gehaald 

en vervangen met 

de Laerdal pad 

met kabel voor 

defibrillator 

 

Lade 5: Disability 

Training ambu ballon met maskers in de koffer, handig om 

deze op de CRM kar te leggen voor aanvang scenario 

training.  

In een bakje temperatuur spullen, ogenlampje. 

Maagsonde en catheter spullen.  Overige Sim Annie 

spullen zoals oogbollen en bakje met onderhoud&headset 

 


