
Na geruime tijd is het bestuur van de Stichting Hard voor Hart weer volledig. Chantal Biersteker heeft als bestuurslid 

het aandachtsgebied Public Relations onder zich.
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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 in de gemeente Venray: 24 reanimatieoproepen geweest: jan.: 4; feb.: 3; mrt.: 2; apr.: 6; mei: 1; juni: 3; 

juli: 1; aug.: 3; sep.: ; okt.: ; nov.: ; dec.: . In totaal 59 AED's opgeroepen, waarvan 2 AED’s zijn gebruikt. 

(status: per 01-09-2021)

In de gemeente Venray wonen 709 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 01-09-2021)

Ook bij verlopen scholing blijf je voorlopig een reanimatieoproep ontvangen!

Volg zo snel mogelijk (zie hieronder) een herhalingscursus, zodat je goed getraind blijft als burgerhulpverlener.

Door de opgelopen achterstand om een herhalingscursus te volgen, blijft iedereen voorlopig oproepbaar

N.a.v. de vorige nieuwsbrief zijn er weer nieuwe AED-controleurs om na inzet de AED te controleren.

Voor alle AED controleurs geldt nog steeds: is je mailadres veranderd, geef dit door aan aedhardvoorhart@gmail.com

De datums van de herhalingslessen BLS/AED in dit najaar zijn: dinsdag 21 september, woensdag 13 oktober, 

maandag 15 november en woensdag 1 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/

Burgerhulpverleners vs. inwoners in de gemeente Venray

Jaar BH-Verl. BH-Verl. BH-Verl. BH-Verl. BH-Verl. tekort in

gem. Venray Venray-dorp Kerkdorpen tekort Venray-dorp Kerkdorpen

>2% # % # % # % # Antoniusveld 9 Heide 1

2008 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 782 Brukske 58 Merselo 2

2011 242 0,57% 91 0,32% 151 0,96% 614 Centrum 17 Oostrum 13

2014 369 0,86% 169 0,59% 200 1,38% 493 Landweert 33 Ysselsteyn 4

2017 466 1,08% 225 0,79% 241 1,60% 398 Oost 13

2020 649 1,50% 350 1,23% 299 1,99% 217 Smakterheide 5

2021 710 1,62% 372 1,30% 338 2,26% 161 Veltum 32

De Hartstichting heeft als doel, dat >1% van de inwoners in 
Nederland burgerhulpverlener is.
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De gemeente Venray heeft echter het doel op >2% gelegd.

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.

Tijdens het reanimeren is het advies nog steeds om een mondkapje te dragen, daar 1½  meter afstand niet kan.

In deze vreemde tijd, welke hopelijk zo snel mogelijk achter ons ligt, een terugblik op de verhouding van burgerhulp-

verleners vs. inwoners na 12½  jaar reanimeren in de gemeente Venray. 

80% van de 

benodigde burger-

hulpverleners in 

Venray-dorp 

wonen in de 

wijken Brukske, 

West, Landweert 

en Veltum.

Ken je iemand in je omgeving die het BHV-diploma heeft? Geef hem of haar de tip om zich te registreren als 

burgerhulpverlener bij HartslagNu https://mijnhartslagnu.nl/#/page/login Zoals je hierboven ziet, zijn er in de 

gemeente Venray nog veel burgerhulpverleners nodig.

De komende tijd worden de huidige AED-kasten vervangen door een totaal nieuwe kast.

Wat is anders? De voorkant is doorzichtig. 

Een verbeterde groene Ledverlichting. Alarm als de kast wordt geopend. 

Verbinding met internet, waardoor je alles kunt volgen. 

Boven de AED-kast komt een schild te hangen met instructie.

Als je mailadres wijzigt, zoals bij de overstap naar het glasvezelnetwerk, vergeet dan niet om dit ook aan te passen 

in HartslagNu. Ga hiervoor naar https://mijnhartslagnu.nl/#/page/login

In Nederland worden AED’s door burgerhulpverleners gebruikt, waarbij in de wet vermeld staat, dat een 

‘burger’hulpverlener niet aansprakelijk kan worden gesteld als een slachtoffer schade ondervindt of overlijdt (tenzij er 

sprake is van ernstige roekeloosheid). 

Een AED voert altijd zelf een hartanalyse uit en meet of er een ‘schokbaar’ hartritme is; dit wordt dus niet bepaald door 

de hulpverlener. M.a.w. je kunt iemand geen schade toebrengen door een AED verkeerd te gebruiken
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