
Nieuwsbrief 1ste kwartaal 2018

Beste vrijwilliger / hulpverlener,
De 25ste editie van deze nieuwsbrief van 2018 bevat de onderwerpen: Jubileumeditie / Reanimatieopleidingen / 
Kiss of Life uitgedeeld / Hangsloten Aed kasten zijn vervangen / Openen en sluiten van de AED-kast

Stichting Hard voor Hart - Venray
Editie 25

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 resterende datums voor de herhalingsles BLS/AED in het voorjaar zijn: 
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. 
Inmiddels is er al bij drie herhalingslessen en bij de basiscursus voor de nieuwe burgerhulpverleners, deze
‘Kiss of Life’ verstrekt. 

De ‘Kiss of Life’ is voor alle burgerhulpverleners uit 
de gemeente Venray, welke geregistreerd staan als 
burgerhulpverlener bij HartslagNu. 
Zij kunnen deze sleutelhanger aan het 
begin van de herhalingsles ophalen. 
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.

Deze nieuwsbrief is alweer de 25ste nieuwsbrief. In juni 2012, toen de 1ste nieuwsbrief verscheen was nog 
niet duidelijk hoe vaak deze zou verschijnen. Diverse onderwerpen werden in de afgelopen (bijna) zes jaar 
gepubliceerd. Wilt u deze nieuwsbrieven nog eens lezen, kijk dan op 
http://www.hardvoorhart.nl/Nieuwsbrieven/ Het is niet alleen zinvol om deze nieuwsbrieven te lezen, maar 
er staat veel meer info op onze site. Bij de header [Vraag en antwoord] staan veel weetjes.
Hoe registreer ik me bij HartslagNu? 
Of … hoe verleng ik mijn certificaat, als ik een herhalingsles heb gevolgd? 
Of … hoe zorg ik dat mijn juiste gegevens bekend zijn? 
Of … waar kan ik de Aed in mijn buurt vinden?
Etc., etc.

Het openen van het slot van de Aed-kast bleek niet altijd even eenvoudig. 
Alle AED-kasten zijn daarom voorzien van nieuwe hangsloten. 
Belangrijke wijzigingen zijn: 
de cijfercode zit aan de voorzijde;
om te openen hoef je het slot niet meer in te drukken. 
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