
Nieuwsbrief 1ste kwartaal 2017

Beste vrijwilliger / hulpverlener,
De 21ste editie en eerste nieuwsbrief van 2017 bevat de volgende onderwerpen: Gemeente Venray Hartveilig / 
Beugel slot indrukken / Status AED kasten / Tijdelijk afmelden indien niet inzetbaar / Laatste herhalingsles dit voorjaar

Stichting Hard voor Hart - Venray
Editie 21

Wij danken u voor het lezen van deze nieuwsbrief.
Heeft u vragen / opmerkingen, laat het ons weten via info@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.

Gemeente Venray ook de komende jaren hartveilig met inmiddels 508 burgerhulpverleners en 45 AED’s.
Wat in 2008 startte als een initiatief van Junior Kamer Venray is inmiddels uitgegroeid tot een levensreddend netwerk 
van Automatische Externe Defibrillatoren (AED) in de Gemeente Venray. Het netwerk wordt ingeschakeld bij een acute 
hartstilstand door meldkamer 112 en zorgt ervoor dat burgerhulpverleners starten met reanimeren en de dichtstbijzijn-
de AED’s ophalen. Dankzij dit netwerk kan binnen 6 minuten gereanimeerd worden,
een schok worden toegediend en zijn de kansen op overleving voor het slachtoffer 
veel groter. Ambulances hebben een aanrijtijd van 15 minuten, echter is reanimatie 
binnen 6 minuten cruciaal voor overlevingskansen: deze stijgen dan met factor 10.
Stichting Hard voor Hart, die het netwerk beheert, heeft inmiddels 45 AED’s opge-
hangen in Venray en haar kerkdorpen. De AED’s worden in de kenmerkende ronde, 
groene buitenkasten bewaard en zijn inmiddels uitgerust met verwarming en nacht-
verlichting en hierdoor het gehele jaar dag en nacht beschikbaar. Deze kasten zijn 
door de Venrayse onderneming Rotaid AED Cabinets geleverd en zijn door 
Van Mil & Beterams Electro onlangs hernieuwd geïnstalleerd. De komende maanden
zal de stichting het netwerk van AED’s nog op enkele plekken verder uitbreiden. 
Wethouder Jan Loonen is blij met het continueren van de samenwerking tussen de 
gemeente Venray en Stichting Hard voor Hart. “Dagelijks overlijden 35 mensen in 
Nederland aan de gevolgen van een hartstilstand. In 75% van de gevallen is er 
iemand in de buurt. Door meteen de juiste actie te ondernemen stijgt de overlevings-
kans naar 30 tot 40%. 
In onze gemeente heeft dit netwerk bewezen levens te redden en het is daarmee 
een cruciale zorgvoorziening. Ik ben dan ook verheugd dat al onze inwoners van 
deze voorziening gebruik kunnen blijven maken, al hoop ik natuurlijk dat dit niet nodig 
zal zijn”, aldus wethouder Jan Loonen.

De laatste herhalingsles BLS/AED van dit voorjaar is op woensdag 17 mei. 
Deze is van 19.00 uur – 21.00 uur en wordt gehouden in de Businessroom van de sportkantine (De Boggerd) van 
SV Venray. (bij binnenkomst rechtdoor)
Er zijn nog enkele plaatsen vrij. 
Ga hiervoor naar onze website www.hardvoorhart.nl/cursussen/

Slechts één AED in Venraydorp hangt nog niet in een nieuwe verwarmde kast. Alle overige Aed’s in de gemeente 
Venray zijn voorzien van een nieuwe kast met verwarming en verlichting. Hiermee is het netwerk voor de komende 
jaren weer geborgd en zijn de AED’s ook in de wintermaanden betrouwbaar. 
Men kan dus met een gerust hart in Venray wonen en verblijven. 
Wilt u zich al vooraf oriënteren, waar in uw omgeving de AED’s hangen, ga hiervoor naar onze website 
http://www.hardvoorhart.nl/aedlocatie/

Uit de nieuwsbrief van HartslagNu. Ben je voor twee of drie weken niet inzetbaar voor burgerhulpverlening, meld je 
dan tijdelijk af. Login bij HartslagNu.nl en ga dan naar het tabblad <beschikbaarheid>. Hier geef je de periode aan, 
wanneer je met vakantie gaat, een lang weekend weg bent of om andere redenen een tijd niet inzetbaar kunt of wilt zijn 
als burgerhulpverlener. Na het verlopen van deze periode wordt je account automatisch weer op beschikbaar gezet.

Burgerhulpverleners, welke elders de reanimatiecursus volgen, leren daar niet, dat men de beugel van het slot moet
indrukken om de kast te kunnen openen om de AED uit de kast te halen.
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