
Nieuwsbrief 2de kwartaal 2019

Beste burgerhulpverlener / vrijwilliger / lezer,

De, inmiddels alweer, 30ste editie van deze nieuwsbrief met de onderwerpen: wijzigingen in Hartslagnu / weetje / herhalingslessen 

najaar / aantal reanimatieoproepen en aantal burgerhulpverleners voortaan in de nieuwsbrief

Stichting Hard voor Hart - Venray

Editie 30

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.

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 plastic ‘behuizing’, beschadigd en gaat de kast helemaal niet meer dicht.

De datums van de herhalingslessen BLS/AED in het najaar zijn: dinsdag 24 september, woensdag 23 oktober, 

donderdag 14 november en dinsdag 3 december.

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 u tijdig aan te melden, want vol is vol. 

Ga hiervoor naar onze website www.hardvoorhart.nl/cursussen/ 

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. 

De samenwerking tussen burgerhulpverlener, politie en brandweer moet goed zijn. 

De eerste die aankomt, heeft de leiding en zorgt ervoor dat de hulpverlening goed verloopt en dat er tijdig wordt 

gewisseld. Zodra de ambulance gearriveerd is, nemen zij de leiding over. 

Wat is nieuw bij het ontvangen van een oproep?

Burgerhulpverleners binnen een straal van 750 meter van het slachtoffer ontvangen een oproep.

Er wordt gevraagd om de oproep of [te accepteren] of [af te wijzen]. Dit kan met de app. Maak je gebruik van de Sms, 

antwoord met [JA] als je gaat.

Zodra er 5 positieve aanmeldingen zijn, ontvangen de andere burgerhulpverleners, welke aan hebben gegeven dat 

ze gaan (accepteren), een melding met dank voor de inzet, maar dat er al voldoende hulpverleners zijn. 

Burgerhulpverleners kunnen voortaan ook een oproep ontvangen om kinderen vanaf 1 jaar te reanimeren. 

Oorzaken bij kinderen zijn meestal anders dan bij volwassenen. 

De cursus BLS/AED van Realert geeft hier speciale aandacht aan.

Aanmelden in Hartslagnu doe je voortaan met je mailadres, voorheen was dit met je mobiele nummer.

AED’s binnen een straal van 500 meter van het slachtoffer kunnen worden ingezet bij een oproep.

Weetje: Begin dit jaar is er in Limburg een meting gedaan.

Er waren in die periode 120 reanimatieoproepen. Bij 70% van die oproepen werd de BLS al gestart voor aankomst van 

de ambulance. Bij 25% was dit door de burgerhulpverlener. (anderen waren: omstander, partner, politie, huisarts, 

brandweer, etc.). In 50% van deze oproepen werd een AED ingezet.

Heb je een probleem met het aanzetten van de GPS, verwijder dan de Hartslagnu app en installeer deze app opnieuw. 

Met de Hartslagnu app kun je aangeven, als je tijdelijk niet opgeroepen wilt worden door het aan- of uitzetten met de 

knop [NIET STOREN].

In 2019 zijn er: 11 reanimatieoproepen geweest in de gemeente Venray. (januari: 4; februari: 2; maart: 1; april: 1;

mei: 3; juni: 1; juli: ; augustus: ; september: ; oktober: ; november: ; december: ) (status: per 26-06-2019)

In de gemeente Venray wonen 715 actieve burgerhulpverleners.

Echter van 151 burgerhulpverleners is het certificaat verlopen. Hierdoor kunnen er uiteindelijk maar 

564 burgerhulpverleners een oproep ontvangen. (status: per 26-06-2019)
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