
De Stichting Hard voor Hart is nog steeds op zoek naar een bestuurslid met het aandachtsgebied Public Relations. 

PR is erg belangrijk, denk hierbij aan de krant, presentaties bij dorps- en wijkraden en meer van die onderwerpen..

Nieuwsbrief 1ste kwartaal 2021

Beste burgerhulpverlener / vrijwilliger / lezer,

Onderwerpen in deze nieuwsbrief: Wanneer weer herhalingslessen / Wijziging mailadres doorgeven / 

AED controleurs nodig / Bestuurslid nodig / Coronavirus in relatie met Reanimeren  / Overige mededelingen
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Bedankt voor het lezen van deze nieuwsbrief.

Heb je vragen / opmerkingen, laat het ons weten via info@hardvoorhart.nl 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.

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 2021 zijn er tot nu toe: 9 reanimatieoproepen geweest in de gemeente Venray. (jan.: 4; feb.: 3; mrt.: 2; apr.: ; mei: ; 

juni: ; juli: ; aug.: ; sep.: ; okt.: ; nov.: ; dec.: ) In totaal zijn er 22 AED's opgeroepen. (status: per 24-3-2021)

In de gemeente Venray wonen 685 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 24-3-2021)

Maar er zijn nog steeds burgerhulpverleners nodig:

Coronavirus in relatie met Reanimeren. Zowel HartslagNu, als de Hartstichting geven aan dat reanimaties volgens 

de COVID-19 richtlijn zijn: GEEN beademingen, WEL borstcompressies en zo snel mogelijk de AED gebruiken.

Het coronavirus houdt ons allemaal nog steeds bezig. Wanneer mogen we weer herhalingscursussen geven. 

Al heerst het coronavirus nog steeds, nieuws is er altijd.

Ondanks het gemis aan de mogelijkheid om een herhalingscursus te volgen, blijft iedereen oproepbaar. 

Zodra het mogelijk is (coronamaatregelen het toelaten), worden deze cursussen weer ingepland. 

Jullie ontvangen hiervan een aparte mail. Ook wordt het op onze website http://www.hardvoorhart.nl/herhalingsles/ en 

op Facebook geplaatst. 

In principe wordt de basis- en herhalingscursus gegeven in de Businessroom van de sportkantine (De Boggerd), maar 

door het nog steeds heersende coronavirus is het mogelijk dat we uit moeten wijken naar een andere locatie.

AED controleurs altijd bij verandering van het mailadres, dit doorgeven aan de AED beheerder Marcel Janssen.

Het bestuur is voor onderstaande locaties op zoek naar AED-controleurs.

Wat houdt dit in:

Als onze beheerder een melding krijgt, dat de AED gebruikt kan zijn, stuurt hij (Marcel Janssen) de betreffende 

controleur een mail met het verzoek om de AED te controleren.

Het enige wat de controleur hoeft te doen, is: 1. controleren of de zegel is verbroken en 2. zijn de pads gebruikt. In 

beide gevallen beantwoord altijd de mail van Marcel Janssen.

De locaties: Tankstation Vissers, Albionstraat 5, Leunen  /  Biezenvenneke 13, Venray  /  

Medisch Centrum, Buitenlust 2, Venray  /  Parkeergarage, Gouden Leeuwplein 3, Venray  /  

Boer Hans, Kiekweg 1, Heide/Venray  /  Basisschool De Kruudwis, Klaproos 21, Venray  /  

Penningkruid 84, Venray  /  Schildersbedrijf Gerard Reynders, Plataanstraat 12, Venray  /  

Flatgebouw, Mozartstraat 20b, Venray
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