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De bijeenkomst van 27 mei was een geslaagde avond. Er waren in totaal 40 aanwezigen. Onder het genot van koffie 
en vlaai werd er met elkaar kennisgemaakt, waarna cardioloog Braim Rahel uitleg gaf over hartfalen in relatie met het 
reanimeren. Iedereen had de mogelijkheid om vragen te stellen en daar werd gretig gebruik van gemaakt.  
Hierna was het bestuur aan de beurt. Er werden vragen gesteld, ideeën uitgewisseld, opmerkingen over het materiaal 
gemaakt en de procedure werd belicht. 
Gezien de belangstelling voor zo’n bijeenkomst (in totaal 60 positieve reacties ontvangen) zullen wij deze vaker gaan 
organiseren.  

Beste vrijwilliger / hulpverlener, 
In deze tweede nieuwsbrief van 2013 komen de volgende onderwerpen aan bod: 
Terugblik bijeenkomst voor de vrijwilligers / Vrijwilligers nodig / Piet Jans / Herhalingslessen / HartslagNu / Vakantie 

Stichting Hard voor Hart - Venray 
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Wij danken u voor het lezen van deze nieuwsbrief. 
Heeft u vragen / opmerkingen, laat het ons weten via communicatie@hardvoorhart.nl of Twitter of Facebook. 

Op onze website www.hardvoorhart.nl kunt u allerlei informatie vinden. Niet alleen wat de stichting inhoudt, maar ook 
wat is voor mij als vrijwilliger van belang. Zoals o.a. Cursussen, Handleiding, Nazorg, Rapportage. Ook kunt u daar 
terecht met het stellen van vragen. 

Er zijn nog steeds te weinig vrijwilligers. Het doel is, dat van iedere gemeente in Limburg >1% van de inwoners. De 
gemeente Venray staat met 0,78 % op de zesde plaats. We hebben nog minimaal 100 vrijwilligers/burgerhulpverleners 
nodig. Als iedereen iemand aanmeldt, dan zijn we er.  
Er is toch niets mooier, dan bijv. je buren te kunnen helpen bij een hartstilstand. 
Wat kost het? Eén avond een basiscursus en daarna jaarlijks een herhalingscursus van een paar uur.  
Gemeente Venray betaalt de kosten van de cursus. 

Piet Jans, een vrijwilliger van hardvoorhart, is op 5-6-2013 gestorven aan een hartinfarct. Piet was een gewaardeerde 
vrijwilliger, welke het beheer had over vier Aed’s. Ook heeft hij de afgelopen jaren verschillende keren gereanimeerd. 
Ons medeleven gaat uit naar zijn familie. 

Medio juli zijn de lesdata van de herhalingslessen van het najaar bekend en worden deze op de website 
www.hardvoorhart.nl/cursussen/ geplaatst. 
De herhalingsles wordt gehouden in het VieCurie en begint om 19.00 uur en duurt tot 21.00 uur. 
 

Sinds de lancering van HartslagNu krijgen de burgerhulpverleners géén sms'je meer als hun diploma is verlopen. 
Het vernieuwde proces, wat nog steeds kinderziektes in zich heeft, is als volgt opgezet: 
Vanuit het systeem HartslagNu krijgen alle vrijwilligers, drie maanden voordat de geldigheid van hun certificaat 
verloopt, een bericht hierover. Verder op de dag zelf en nogmaals drie maanden later.  
Dit werkt nog niet bij iedereen. 
Tussentijds heeft het bestuur de burgerhulpverleners, waarvan het certificaat is verlopen, al geïnformeerd.  
 
Daarom de opmerking van het bestuur: 
U bent zelf verantwoordelijk voor de geldigheid van uw certificaat.  
 
Ondertussen werkt men er hard aan om het proces sluitend te krijgen. Maar tot die tijd is het belangrijk, dat u, als 
burgerhulpverlener, extra alert blijft op de geldigheidsduur van uw certificaat, want u bent van belang voor uw 
medemens. 
 

Het bestuur van de stichting Hard voor Hart – Venray wenst al zijn vrijwilligers een prettige vakantie toe. 
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