
De nieuwe alarmstraal heeft een aantal vragen opgeroepen. Daarom in deze nieuwsbrief extra aandacht voor dit 

onderwerp, maar dan toegespitst op de gemeente Venray.

Op onze website https://www.hardvoorhart.nl/aed/de-alarmstraal/ vind je een korte beschrijving van de nieuwe 

alarmeringssystematiek, welke HartslagNu sinds kort hanteert:

HartslagNu heeft het voortaan over 'Stad' en over 'Buitengebied', maar wat wordt hier mee bedoeld?

Stedelijk gebied → er zijn meer dan 1000 adressen per vierkante kilometer.

Landelijk gebied → er zijn minder dan 1000 adressen per vierkante kilometer.

Buitengebied → het deel van een gemeente dat niet tot de woonkern behoort en 

daarbij minder dan 100 adressen per vierkante kilometer.

Stedelijk- versus buitengebied:

- maximale straal van 500 versus 2000 meter,

- maximum aantal van 100 versus 60 burgerhulpverleners, 

- binnen een gebied 3 versus 2 AED’s. 

Het uiteindelijke doel van deze nieuwe aanpak is: krijg altijd vijf burgerhulpverleners ter plaatse en één AED. 

De maximale straal van 2000 meter wordt landelijk gehanteerd, dus ook in stedelijke gebieden. Maar dit zal in de 

praktijk niet (vaak) voor komen. Hetzelfde geldt voor burgerhulpverleners. Het oproepsysteem van HartslagNu zoekt 

altijd naar 100 burgerhulpverleners, maar in een landelijk-, c.q. buitengebied, bereik je dit aantal meestal niet.

Wat betekent deze nieuwe alarmstraal nu voor de gemeente Venray met zijn ruim 43.000 inwoners?

Venray-dorp heeft bijna 29.000 inwoners en gezien de bevolkingsdichtheid vallen de meeste wijken onder de noemer 

‘stedelijk gebied’. Alleen de wijken Brabander, Smakterheide en Vlakwater vallen onder de noemer ‘landelijk gebied’. 

De 13 omliggende kerkdorpen vallen onder de noemer ‘landelijk- en buitengebied’. Alles buiten de woonkern is 

‘buitengebied’.

Wil je meer lezen over de betekenis en definitie van een stedelijk-en landelijk gebied, kijk dan op 

internet https://www.ensie.nl/cbs/landelijk-gebied

Kijk op onze website naar de nieuwe alarmstraal toegespitst op onze gemeente.
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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

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

Door de coronacrisis zijn er inmiddels bijna 6 herhalingslessen volgepland in het najaar. 

Wil je een herhalingsles volgen, ga naar onze website https://www.hardvoorhart.nl/vrijwilliger/herhalingsles/

De nu laatst geplande herhalingsles BLS/AED van dit najaar is: woensdag 16 december. Verder is er alleen op 

woensdag 11 november nog één vrije plek.  Kijk op onze website voor een eventuele nieuwe datum. 

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. 

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 tot nu toe: 14 reanimatieoproepen geweest in de gemeente Venray. (januari: 1; februari: 3; maart: 0; 

april: 1; mei: 2; juni: 2; juli: 2; augustus: 2; september: 1; oktober: ; november:; december: ) (status: per 25-09-2020)

In de gemeente Venray wonen 665 actieve burgerhulpverleners.

Van geen enkele burgerhulpverlener is het certificaat verlopen. Oorzaak hiervan ligt grotendeels aan de coronacrisis, 

want hierdoor is de geldigheidsdatum van het certificaat met een jaar verlengd. (status: per 25-09-2020)

Alléén bij voldoende aanmeldingen: donderdag 26 november - Basiscursus BLS/AED. Op dit moment zijn er nog te 

weinig aanmeldingen, dus kijk in je omgeving of iemand burgerhulpverlener wil worden? Klik hier om je aan te 

melden of stuur een mail naar info@hardvoorhart.nl

Locatie: Businessroom van de sportkantine (De Boggerd) van SV Venray. Aanvang: 19.00 uur en duurt 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 of ga rechtstreeks naar deze link richtlijnen-reanimatie-versoepeld
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