
Nieuwsbrief 4de kwartaal 2019

Beste burgerhulpverlener / vrijwilliger / lezer,

Onderwerpen in deze nieuwsbrief: Dankwoord / Terugblik / Onvolledig ingevuld profiel / Onzekerheid burgerhulpverleners / 

Herhalingslessen voorjaar 2020 / Geplande basiscursus in 2020 / Overige mededelingen

Stichting Hard voor Hart - Venray

Editie 32

Bedankt voor het lezen van deze nieuwsbrief.

Heb je vragen / opmerkingen, laat het ons weten via info@hardvoorhart.nl of Twitter of Facebook.

Op onze website www.hardvoorhart.nl kun je 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 kun je daar terecht met het stellen van vragen.

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

Wordt de kast niet goed gesloten, dan wordt de groene ‘behuizing’ beschadigd en gaat de kast niet meer dicht.

De datums van de herhalingslessen BLS/AED in het voorjaar van 2020 zijn: woensdag 15 januari, dinsdag 24 maart, 

dinsdag 7 april en donderdag 28 mei. 

De herhalingslessen worden gehouden in de Businessroom van de sportkantine (De Boggerd) van SV Venray.

Aanvang: 19.00 uur. Duur: 2 uur. Vergeet niet om je tijdig aan te melden, want vol is vol. 

Ga hiervoor naar onze website http://www.hardvoorhart.nl/herhalingsles/

De AED kasten hoeven niet meer op slot, want ze zijn voortaan voorzien van een rode trekzegel. Deze zorgt voor 

een goede verzegeling van de kast! Tijdens het opendraaien van de kast breekt deze zegel eenvoudig. 

Wij, als bestuur van de Stichting Hard voor Hart – Venray, bedanken onze ruim 600 burgerhulpverleners/vrijwilligers!

Zonder hen zou Hard voor Hart geen bestaansrecht hebben. 

Wij zijn trots op jullie en niet alleen wij, maar alle inwoners van de gemeente Venray. Dit geeft een hart-veilig gevoel! 

Wij willen jullie bedanken voor jullie bereidwilligheid gedurende het afgelopen jaar. Veel vrijwilligers hebben hun inzet 

getoond tijdens een calamiteit. Anderen stonden er klaar voor, maar werden nog niet opgeroepen.

Wij wensen jullie een fijne jaarwisseling en een uitstekend begin van 2020 toe.

In 2019 zijn er: 19 reanimatieoproepen geweest in de gemeente Venray. (januari: 4; februari: 2; maart: 1; april: 1;

mei: 3; juni: 0; juli: 1; augustus: 1; september: 0; oktober: 5; november:1; december: 1) (status: per 17-12-2019)

In de gemeente Venray wonen 705 actieve burgerhulpverleners.

Echter van 71 burgerhulpverleners is het certificaat verlopen. 

Dit betekent dat er uiteindelijk 634 burgerhulpverleners een oproep kunnen ontvangen. (status: per 17-12-2019)

Burgerhulpverleners/vrijwilligers vs. Inwoners, een terugblik.

Medio 2011 waren er 234 burgerhulpverleners, 0,55 % van de bevolking van de gemeente Venray. 

Met de verdeling: Venray-dorp 92 burgerhulpverleners en de gezamenlijke kerkdorpen 142 burgerhulpverleners.

Eind 2014 was dit aantal gegroeid naar 380 burgerhulpverleners, maar liefst 0,88 %. 

Met de verdeling: Venray-dorp 177 burgerhulpverleners (bijna een verdubbeling) en de gezamenlijke kerkdorpen 203.

Eind 2016 wederom een groei naar 452 burgerhulpverleners, 1,05% van de bevolking van de gemeente Venray. 

Met de verdeling: Venray-dorp 215 burgerhulpverleners en de gezamenlijke kerkdorpen 237 burgerhulpverleners. 

Het gestelde doel is: iedere Limburgse gemeente >1% van de inwoners burgerhulpverlener. 

Eind 2019 zijn er in de gemeente Venray 634 actieve burgerhulpverleners met een geldig -niet verlopen-

reanimatiecertificaat, dit is maar liefst 1,46 %. 

De huidige verdeling: Venray-dorp 339 burgerhulpverleners (ruim 3½ keer zoveel dan in 2011) en de gezamenlijke 

kerkdorpen 295 burgerhulpverleners (ruim 2 keer zoveel dan in 2011).
Daarbij zijn er ook nog eens 71 burgerhulpverleners met een ongeldig reanimatiecertificaat. 

Waarom de geldigheidsdatum is verlopen, kan verschillende redenen hebben. 

Een drietal voorbeelden: Artsen / verpleegkundigen zijn vergeten de geldigheidsdatum in HartslagfNu aan te passen, 

of men is vergeten de herhalingsles te volgen of men wil het niet meer verlengen.

Burgerhulpverlener vs. Inwoners in relatie met Nederland: Nederland: 1,38 % en de gemeente Venray: 1,46 %. 

De vergelijking met de provincie Limburg komt in de volgende nieuwsbrief te staan.

Hieruit blijkt dat het niet alleen belangrijk is om steeds nieuwe aanwas te hebben, maar ook dat men minimaal 

2-jaarlijks, maar beter is jaarlijks, de gratis herhalingscursus volgt ! 

Zorg dat je gegevens altijd up-to-date zijn, m.n. mailadres en geldigheidsdatum certificaat zijn het belangrijkst.

Burgerhulpverleners, LET OP, is je profiel niet compleet, dan word je niet opgeroepen. Daarom hebben degenen met 

een verlopen scholing of een onvolledig ingevuld profiel (m.n. in het blok Training), vanaf week 41, mails ontvangen 

van HartslagNu. Bij géén actie worden deze accounts eind december/begin januari verwijderd.

Donderdag 16 april 2020. Basiscursus BLS/AED voor nieuwe burgerhulpverleners. Ken je iemand die 

burgerhulpverlener wil worden? Laat deze zich aanmelden! Stuur een mail naar info@hardvoorhart.nl

De basiscursus duurt van 19.00 uur tot 22.00 uur met de locatie: Businessroom van SV Venray.

Onzekerheid bij burgerhulpverleners over het lot van de patiënt. 

Nieuw polsbandje moet daar verandering in brengen. Medewerkers op de 2de ambulance verstrekken deze.

Eén bandje gaat om de enkel of pols van het slachtoffer. In het ziekenhuis wordt het bij de persoonlijke spullen gelegd. 

Bij een reanimatie thuis, wordt het bandje op een zichtbare plek neergelegd. Met de unieke code die op de bandjes 

staan, kunnen alle betrokkenen nadien inloggen op een speciale website
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