
Nieuwsbrief 2de kwartaal 2017

Beste vrijwilliger / hulpverlener,
De 22ste editie en tweede nieuwsbrief van 2017 bevat de volgende onderwerpen: Reanimatieopleidingen najaar / 
Resultaat maandelijkse opschoning oproepsysteem HartslagNu / Gemeente Venray Hartveilig / AED-kast vast punt

Stichting Hard voor Hart - Venray
Editie 22

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 blijft hartveilig!
Samen met de Venrayse ondernemingen Rotaid AED Cabinets: 
leverancier van de verwarmde AED-buitenkast met nachtverlichting
en Van Mil & Beterams Electro: installateur van deze vernieuwde 
kasten; wethouder Jan Loonen van de gemeente Venray en het 
bestuur van de stichting Hard voor Hart werden op woensdag 
7 juni jl. nieuwe borden onthuld, welke aan de belangrijkste 
toegangswegen van Venray zijn geplaatst. 
Deze borden laten zien, dat de gemeente Venray een hartveilige
gemeente is. Niet alleen voor de inwoners en voor onze 
bezoekers en gasten, maar vooral ook voor onze vrijwilligers. 
Iets waar iedereen met recht trots op mag zijn.

De datums voor de herhalingsles BLS/AED voor het najaar zijn bekend: dinsdag 19 september, maandag 23 oktober, 
woensdag 22 november  en donderdag 14 december. Deze zijn van 19.00 uur –21.00 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/

Op maandagavond 16 oktober 2017 staat (bij voldoende deelnemers) de basisopleiding BLS/AED gepland. Deze 
wordt gegeven aan de nieuwe burgerhulpverleners, welke nog geen reanimatie-certificaat hebben. Weten jullie nog 
geïnteresseerden, laat deze zich aanmelden op www.hardvoorhart.nl/word-vrijwilliger/

Sinds april van dit jaar worden de Burgerhulpverlening accounts 
door HartslagNu in hun oproepsysteem maandelijks gecontroleerd 
en waar nodig opgeschoond. 
Daarom: Zorg dat uw gegevens ‘up to date’ zijn en vergeet 
vooral niet om na het volgen van de herhalingsles de datum 
van het certificaat te wijzigen. Zorg voor een geldige datum. 
Als het certificaat geen nummer heeft, vul dan 0000 in. 
Controleer uw gegevens in https://hartslagnusystem.nl/

Controleer regelmatig of uw gegevens nog kloppen. Het zou toch 
zonde zijn, dat u daardoor geen burgerhulpverlener meer bent!

Omdat niet iedereen weet hoe het slot werkt en hoe het openen 
en sluiten van de kasten nu precies in zijn werk gaat, wordt dit 
voortaan een vast onderdeel in de nieuwsbrief.

Want: Elke vertraging kan cruciaal zijn en wordt de nieuwe kast 
niet goed gesloten, dan wordt de groene plastic ‘behuizing’, welke 
aan de binnenkant zit, beschadigd en gaat de kast helemaal niet meer dicht.
Openen slot van de AED-kast: draai opgegeven cijfercode  slot indrukken  hierna slot opentrekken.
Openen en sluiten van de AED-kast, klik op bijgevoegde links: https://www.youtube.com/watch?v=NQyIBIDoVE4
en/of https://www.youtube.com/watch?v=1eDcBlh8oWs en/of https://www.youtube.com/watch?v=pUtGr7CJy5o
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