
Nieuwsbrief 3de kwartaal 2019

Beste burgerhulpverlener / vrijwilliger / lezer,

De 31ste editie van deze nieuwsbrief de onderwerpen: Reanimeren van kinderen / Update in Hartslagnu systeem / Weetje / 

Herhalingslessen najaar / Overige mededelingen

Stichting Hard voor Hart - Venray

Editie 31

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 resterende datums van de herhalingslessen BLS/AED in het najaar zijn: woensdag 23 oktober (VOL),

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. 

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.

Onlangs is er in het HartslagNu systeem een update uitgevoerd. 

Als de scholingsdatum is verlopen, krijgt de burgerhulpverlener deze 

melding te zien op zijn/haar tijdlijn:

Als je op de button klikt, ga je direct naar stap 4 (Training). 

Als je daar een goede datum invult, verdwijnt deze melding.

Weetje: (Gelezen in BN De Stem)

Volvo wordt voorzien van een AED, zodat automobilisten in actie kunnen komen bij een reanimatie in de omgeving 

waar zij rijden. In oktober wordt in Nederland het 1ste proefproject gestart. 

De draagbare AED wordt gekoppeld aan HartslagNu.

Als de scholing niet wordt bijgewerkt, 

word je op de dag na de laatste datum op non-actief gezet. 

Je krijgt hiervan ook een melding op de tijdlijn:

In 2019 zijn er: 13 reanimatieoproepen geweest in de gemeente Venray. (januari: 4; februari: 2; maart: 1; april: 1;

mei: 3; juni: 0; juli: 1; augustus: 1; september: ; oktober: ; november: ; december: ) (status: per 01-09-2019)

In de gemeente Venray wonen 700 actieve burgerhulpverleners.

Echter van 103 burgerhulpverleners is het certificaat verlopen. 

Dit betekent dat uiteindelijk er 597 burgerhulpverleners een oproep kunnen ontvangen. (status: per 23-09-2019)
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