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De huidige stand van reanimatieoproepen in de gemeente Venray (meetpunt 31/8/2015) is al 20 oproepen. 
Dat is t.o.v. 2013 een stijging van bijna 19% en t.o.v. 2014 zelfs een stijging van 25%.
Een duidelijke reden dat burgerhulpverleners nodig zijn.
Maandelijks geven we op onze website een overzicht van het aantal oproepen in de afgelopen maand.
Zie http://www.hardvoorhart.nl/rapportage/

Beste vrijwilliger / hulpverlener,
In deze derde nieuwsbrief van 2015 komen de volgende onderwerpen aan bod:
Oproepen in 2015 / Vervanging AED kasten / Uw gegevens / Opleidingen in het najaar / 
Artikel: Hard voor Hart en Wim Jacobs

Stichting Hard voor Hart - Venray

Editie 15

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.

Denken jullie aan de herhalingsles BLS/AED. 
Er zijn nog vrije plaatsen op donderdag 15 oktober en woensdag 11 november. Deze zijn van 19.00 uur – 21.00 uur.

Op dinsdag 17 november 2015 wordt de opleiding BLS/AED gegeven aan de nieuwe burgerhulpverleners, welke nog 
geen reanimatiecertificaat hebben. Deze is van 19.00 uur – 22.00 uur.
De lessen worden gehouden in de Businessroom van de sportkantine (De Boggerd) van SV Venray.

Vergeet niet om u tijdig aan te melden, want vol is vol. 
Ga hiervoor naar onze website www.hardvoorhart.nl/cursussen/

Zorg dat uw gegevens up to date zijn. Dit voorkomt het gemis aan informatie.
Daarom het verzoek om in http://www.hartslagnu.nl/ uw gegevens te controleren en indien nodig aan te passen. 
Alle velden dienen gevuld te zijn. 
Wanneer u uw mailadres wijzigt, dient u dit zelf aan te passen in http://www.hartslagnu.nl/
Lukt het niet, laat het ons weten.

We starten in oktober van dit najaar met de vervanging van de huidige AED-kasten. Daar 
deze nieuwe kast voorzien is van een verlichting en verwarming is er een 
stroomvoorziening nodig. 
Want: De verlichting zorgt ervoor dat de AED nog makkelijker te vinden is in het donker. 
De verwarming is er om de AED nog beter te beschermen tegen de lage temperatuur in de 
winter. 
En de transparante kap met speciale UV filter blokkeert de UV straling, 
waardoor de temperatuur in de kast (m.n. in de zomer) niet te hoog
kan oplopen. 

Door deze wijziging van de AED-kast is er in de afgelopen maanden contact geweest met de 
bewoners/eigenaars, waar nu de AED kast hangt. 
Naar aanleiding van die bevindingen zullen daarom een aantal kasten op een andere locatie 
komen te hangen. 

In de Peel en Maas heeft er een interview gestaan met Wim Jacobs.
Mochten jullie dit artikel gemist hebben, dit is nog steeds te lezen op onze website. http://www.hardvoorhart.nl/
Ook de voorgaande nieuwsbrieven kunt u daar terugvinden. Kijk hiervoor bij Vraag en Antwoord 
http://www.hardvoorhart.nl/vraag-en-antwoord/
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