
Nieuwsbrief 2de kwartaal 2020

Beste burgerhulpverlener / vrijwilliger / lezer,

Onderwerpen in deze nieuwsbrief: Coronavirus / Nieuwe Alarmeringsstraal / Herhalingslessen voorjaar 2020 /  Geplande 

basiscursus in 2020 / Eerste Hulp Opleidingen / Overige mededelingen

Stichting Hard voor Hart - Venray

Editie 34

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 zijn een aantal herhalingslessen in het voorjaar geannuleerd. 

De geplande herhalingslessen BLS/AED in het najaar zijn: donderdag 24 september, dinsdag 15 oktober, 

dinsdag 10 november en woensdag 25 november.

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: 9 reanimatieoproepen geweest in de gemeente Venray. (januari: 1; februari: 3; maart: 0; april: 1;

mei: 2; juni: 2; juli: ; augustus: ; september: ; oktober: ; november:; december: ) (status: per 26-06-2020)

In de gemeente Venray wonen 644 actieve burgerhulpverleners.

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

want hierdoor is de geldigheidsdatum van het certificaat met een jaar is verlengd. (status: per 26-06-2020)

Sinds kort is er een nieuwe alarmeringsstraal van kracht. Dit met het 

doel: een zo efficiënt mogelijke alarmering voor heel Nederland.

Doordat er steeds meer burgerhulpverleners en AED’s zijn, werd de oude 

alarmeringsstraal van 1500 meter gewijzigd naar een nieuwe straal.

Met het doel: 5 burgerhulpverleners en 2 AED’s ter plaatse!

Gemeente Venray is een buitengebied en hier gelden de volgende regels.

Alarmeringsstraal is maximaal 2000 meter of 100 burgerhulpverleners.

Er worden maximaal 3 AED’s opgeroepen.

Opgeroepen burgerhulpverlener welke minder dan 150 meter van het

slachtoffer is, gaat direct naar het slachtoffer!

Daarna geldt ben je dichter bij de AED, dan deze als eerste ophalen!

De volledige presentatie staat op YouTube. Deze stream werd op 

14 mei 2020 uitgezonden 

https://www.youtube.com/watch?v=SIEnd7_VUWg

Bij voldoende aanmeldingen wordt op dinsdag 22 september de Basiscursus BLS/AED gegeven. 

Wordt burgerhulpverlener of ken je iemand die ook burgerhulpverlener wil worden? Laat deze zich aanmelden!

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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