
 

 

RAV/Meldkamer 
Onderwerp: [Belangrijk] Maatregelen bij HartslagNu tegen verspreiding Coronavirus 
 
In aansluiting op de landelijke maatregelen tegen het Coronavirus (Covid-19) heeft het bestuur van 
HartslagNu het volgende besloten: 
 
Er worden geen burgerhulpverleners meer gestuurd naar een reanimatie-adres waarvan bekend 
is dat het een quarantaine adres is. Burgerhulpverleners hebben namelijk geen persoonlijke 
beschermingsmiddelen bij zich. Het bestuur van HartslagNu heeft dit besluit genomen na overleg 

met MMA’s. 

 
Wijze van handelen meldkamers 
De adressen van personen waarvan bekend is dat zij in quarantaine zijn, zijn bekend bij de 
meldkamers. Zodra er een reanimatiemelding is op zo’n adres, dient deze melding handmatig 
geannuleerd te worden door de meldkamercentralist. Wij verzoeken om in zo’n geval ook een 
melding hiervan te maken op info@hartslagnu.nl.  
 
Wijze van handelen HartslagNu 
HartslagNu zal - in samenwerking met lokale partners - alert en proactief handelen door bij 
(overige) verdachte situaties gepaste maatregelen te nemen in overleg met de gealarmeerde 
burgerhulpverleners.  
 
We hopen je hierbij voldoende geïnformeerd te hebben.  
 

Partners 
Onderwerp: [Belangrijk] Maatregelen bij HartslagNu tegen verspreiding Coronavirus 
 
In aansluiting op de landelijke maatregelen tegen het Coronavirus (Covid-19) heeft het bestuur van 
HartslagNu het volgende besloten: 
 
Er worden geen burgerhulpverleners meer gestuurd naar een reanimatie-adres waarvan bekend 
is dat het een quarantaine adres is. Burgerhulpverleners hebben namelijk geen persoonlijke 
beschermingsmiddelen bij zich. Het bestuur van HartslagNu heeft dit besluit genomen na overleg 

met MMA’s. 

 
Een huis is in quarantaine, wat nu?  
De adressen van personen waarvan bekend is dat zij in quarantaine zijn, zijn bekend bij de 
meldkamers. Zodra er een reanimatiemelding is op zo’n adres, wordt deze melding geannuleerd 
door de meldkamercentralist en bekend gemaakt bij HartslagNu. 
 
HartslagNu zal alert en proactief handelen door bij (overige) verdachte situaties gepaste 
maatregelen te nemen in overleg met de gealarmeerde burgerhulpverleners.  
 
Wees proactief als partner 
Als partner van HartslagNu ben je lokaal actief en zul je wellicht meer informatie hebben over 
bekende besmettingen in jouw regio. Vermoed je dat er een besmetting/verspreiding van Covid-19 
is naar aanleiding van een reanimatiemelding? Dan is het belangrijk om te zorgen dat dit zo snel 
mogelijk opgemerkt wordt en dat we ervoor zorgen dat het virus zich niet of nauwelijks kan 
verspreiden. Meld je vermoedens direct bij ons via partner@hartslagnu.nl 
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Titel: Maatregelen tegen verspreiding Coronavirus 
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