
Nieuwsbrief 2de kwartaal 2018

Beste vrijwilliger / hulpverlener,
De 26ste editie van deze nieuwsbrief van 2018 bevat de onderwerpen: Reanimatieopleidingen in het najaar/ 
Basiscursus BLS/AED / Sleutelhangers ‘Kiss of life’ / Zomervakantie / Nieuwe Privacywet / Herinnering herhalingsles

Stichting Hard voor Hart - Venray
Editie 26

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 herhalingslessen BLS/AED in het komende najaar zijn weer bekend: dinsdag 25 september, 
maandag 22 oktober en woensdag 12 december. 
Deze herhalingslessen 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/

Voor de nieuw aangemelde burgerhulpverleners zijn er twee datums gepland voor de opleiding BLS/AED (de opleiding 
voor onze nieuwe burgerhulpverleners).
Men kan kiezen uit: dinsdag 23 oktober 2018 of maandag 5 november 2018. Er wordt maar op één avond een 
cursus gegeven, alleen die datum met de meeste voorkeur. 
Kent u iemand die ook burgerhulpverlener wil worden? Laat deze zich aanmelden! Stuur een mail naar 
info@hardvoorhart.nl en geef meteen uw keuze door.
Deze basiscursus wordt eveneens gehouden in de Businessroom van de sportkantine (De Boggerd) van SV Venray. 
Ook deze les begint om 19.00 uur, maar duurt tot 22.00 uur.

Het openen en sluiten van de Aed-kasten.
Om het slot te openen, hoef je deze niet meer in te drukken. 
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.

Wanneer ontvangt de burgerhulpverlener een herinnering? 
Drie (3) maanden voordat de trainingsgeldigheid (volgens de ingevulde data in HartslagNu) verloopt, ontvangt de 
burgerhulpverlener van HartslagNu, als herinnering, de 1ste mail. 
De burgerhulpverlener ontvangt de 2de mail op de dag, dat de geldigheid verloopt.
Het systeem HartslagNu berekent automatisch een trainingsgeldigheid van 2 jaar. 

Hoewel het geen verplichting is, is hun advies: volg elk jaar een herhalingscursus Reanimatie en AED, omdat je het 
geleerde in de praktijk nauwelijks toepast.
U bent zelf verantwoordelijk voor het volgen van de jaarlijkse herhalingsles Reanimatie en AED.

Er zijn weer voldoende sleutelhangers ‘Kiss of life’ op voorraad. Deze worden verstrekt bij de herhalingslessen en de 
basiscursus voor de nieuwe burgerhulpverleners, maar ook op te halen aan het begin van de herhalingsles. De ‘Kiss of 
Life’ is voor alle geregistreerde burgerhulpverleners uit de gemeente Venray.

Vanaf 25 mei is de nieuwe Privacywet van kracht. Wat houdt dit voor u als burgerhulpverlener in?
De gegevens die wij ontvangen van AmbulanceZorg Limburg Noord hebben wij nodig, zodat de burgerhulpverlener de 
herhalingsles kan aanvragen. Kijk voor meer info op onze website http://www.hardvoorhart.nl/vraag-en-antwoord/

De zomervakantie staat weer voor de deur en het bestuur van de stichting wenst iedereen een fijne vakantie toe.
Ga je met vakantie, meld dit in HartslagNu. Kijk voor de instructie op http://www.hardvoorhart.nl/Tijdelijkafmelden/
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