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Beste vrijwilliger / hulpverlener,
De 24ste editie en laatste nieuwsbrief van 2017 bevat de onderwerpen: Reanimatieopleidingen komend voorjaar / 
Dankwoord / Kiss of Life / Nieuwe hangsloten / Informatie toekomst Aed-kast / Vervanging Aed: type Life Pack 1000

Stichting Hard voor Hart - Venray
Editie 24

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.

De datums voor de herhalingsles BLS/AED voor het voorjaar van 2018 zijn: 
maandag 15 januari, dinsdag 20 februari, dinsdag 24 april en maandag 14 mei. 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/

De sleutelhanger ‘Kiss of life’. Dit beademingsmasker is gemakkelijk te gebruiken en heeft een eenrichtingsklep, wat 
rechtstreeks contact met de mond (het gezicht) van het slachtoffer voorkomt. Bij het begin van elke herhalingsles 
worden deze sleutelhangers verstrekt. Ook die burgerhulpverlener in de gemeente Venray, welke niet deelneemt aan 
die herhalingscursus kan deze sleutelhanger dan afhalen. Zie hierboven of op onze website voor de cursusdatum.

Het openen en sluiten van de Aed-kasten.
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
Want: 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.

We zijn hard op weg om de grens van 500 burgerhulpverleners te passeren. 
Daarom willen wij, het bestuur van de stichting, jullie bedanken voor jullie bereidwilligheid gedurende het afgelopen 
jaar. Wederom hebben veel burgerhulpverleners hun inzet getoond tijdens een reanimatie oproep. Anderen stonden er 
klaar voor, maar werden nog niet opgeroepen. Ook de andere vrijwilligers bedankt voor jullie bijdrage. 
Niet alleen het bestuur, maar alle inwoners van de gemeente Venray zijn trots op jullie. Dit geeft een hart-veilig gevoel. 
Wij wensen jullie hele fijne feestdagen, een fijne jaarwisseling en een uitstekend begin van 2018 toe. 
Nogmaals bedankt!

Het openen van het slot van de Aed-kast bleek niet altijd even eenvoudig. 
Daarom krijgen alle AED-kasten nieuwe hangsloten. De cijfercode zit aan de voorzijde. 
En om te openen hoef je het slot niet meer in te drukken. Zie afbeelding.

De Aed’s van type Life Pack 1000 zijn afgelopen maand door de leverancier vervangen. 
De oude Aed kon softwarematig mogelijk een probleem opleveren en de leverancier voelde 
zich genoodzaakt om al deze Aed’s te vervangen. 
Deze Aed is het nieuwste model. 
Zie afbeelding. 
Voor de gemeente Venray betekent dit, dat uitgezonderd de Aed in het Veulen, in 
appartementencomplex De Hoge Beek en in de Heuvelstraat, alle Aed’s zijn vervangen. 
Hiermee is het netwerk voor de komende jaren nog beter geborgd.

Informatie over en toekomstige ontwikkelingen van de Aed-kast.
Het is van belang dat de stroomvoorziening van de Aed-kast niet wordt onderbroken. 
Brandt er geen licht in de kast dan is er of geen stroom of de trafo is stuk.

Knippert het licht (aan – uit), dan is dit het signaal dat de verwarming stuk is.
Een flikkerend licht kan een probleem met de LED-verlichting zijn.
Verder zijn er ontwikkelingen gaande om de kast aan te sluiten op het internet 
om o.a. het gebruikt te kunnen monitoren. Hard voor Hart zal deelnemen aan de testfase.
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