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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.

Door het Coronavirus is ook de herhalingsles van 7 april geannuleerd. De eerstvolgende geplande herhalingsles 

BLS/AED is donderdag 28 mei. Wanneer RIVM het weer toestaat, komt er in mei/juni een extra herhalingsles.

De herhalingsles wordt 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 [Instructie – Herhalingsles] Of klik hier

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. 

In 2020 zijn er: 4 reanimatieoproepen geweest in de gemeente Venray. (januari: 1; februari: 3; maart: 0; april: ;

mei: ; juni: ; juli: ; augustus: ; september: ; oktober: ; november:; december: ) (status: per 16-03-2020)

In de gemeente Venray wonen 665 actieve burgerhulpverleners.

Echter van 74 burgerhulpverleners is het certificaat verlopen. 

Dit betekent dat er uiteindelijk 591 burgerhulpverleners een oproep kunnen ontvangen. (status: per 16-03-2020)

Burgerhulpverleners/vrijwilligers vs. Inwoners. In de vorige nieuwsbrief stond een uitgebreide terugblik, echter op 

dat moment misten we nog enkele gegevens. Daarom, zoals beloofd, de resterende gegevens per 01-01-2020.

Nederland: 17.408.573 inwoners, waarvan 235.000 geregistreerde burgerhulpverleners in HartslagNu = 1,35 %.

Limburg: 1.117.330 inwoners, waarvan 14.890 geregistreerde burgerhulpverleners in HartslagNu = 1,33 %. 

Gemeente Venray: 43.585 inwoners, waarvan 673 geregistreerde burgerhulpverleners in HartslagNu = 1,54 %. 

Opmerking: Als een geregistreerde burgerhulpverlener een verlopen reanimatiecertificaat heeft, kan deze geen oproep 

ontvangen. 

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

Procedure Herhalingsles

1. Aanvragen van herhalingsles via de website.

2. Aanvrager krijgt via de mail een bevestiging van de aanvraag, inclusief datum, tijd en locatie.

3. Twee weken voor aanvang van de cursus ontvangen de aanvragers een herinnering.

Bij te weinig aanmeldingen een bericht van annulering.

4. Aanvrager meldt zich af door een mail te sturen naar info@hardvoorhart.nl met opgaaf van reden.

De Basiscursus BLS/AED van donderdag 16 april 2020 komt, door te weinig aanmeldingen, te vervallen. Ken je 

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

De basiscursus wordt gegeven op de locatie: Businessroom van SV Venray en duurt van 19.00 uur tot 22.00 uur.

Coronavirus in relatie met Reanimeren. Via onze website proberen wij jullie zo goed mogelijk te informeren. 

Kijk ook bij HartslagNu.nl 

De reanimatiecursussen worden niet meer gegeven door Realert, maar door Anita Seuren Eerste Hulp Opleidingen, 

een voormalig medewerkster van Realert.
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