
Beste burgerhulpverlener / vrijwilliger / lezer, 
Onderwerpen in de 42ste editie van de nieuwsbrief: Bestuurslid gezocht / Basiscursus BLS/AED / HartslagSamen / Brandbrief /  
BHV-diploma  / Herhalingslessen najaar / Aanpassing website / Vervanging/verplaatsing AED-kasten  

Nieuwsbrief 2de kwartaal 2022  

Editie 42 

Stichting Hard voor Hart - Venray 

Stichting Hard voor Hart—Venray zoekt een bestuurslid voor het aandachtsgebied: Public Relations.  

PR is erg belangrijk, denk hierbij aan de krant, presentaties bij dorps-en wijkraden en meer van zulke onderwerpen.  
Lijkt het je iets en wil je meer info, stuur dan een mail naar info@hardvoorhart.nl 

 

 

De basiscursus, welke gepland stond voor 7 juni is i.v.m. te weinig aanmeldingen verschoven naar het najaar. De geplande 
datum is nu: dinsdag 27 september 2022. 
Ken je iemand die burgerhulpverlener wil worden? Laat deze zich aanmelden!  
Ga naar https://www.hardvoorhart.nl/aanmelden-burgerhulpverlener/ en vul het aanmeldformulier in.  

Cursuslocatie: Businessroom van sportkantine (De Boggerd) van SV Venray. Aanvang: 19.00 uur. Duur: 3 uur. 

HartslagNu heeft samen met HartslagSamen een online ontmoetingsplatform ontwikkeld, waardoor je in contact kunt 
komen met iedereen die betrokken is geweest bij dezelfde reanimatie. De mogelijkheid om hier aan deel te nemen, stel je 
zelf in door naar je profiel (via tijdlijn) in je HartslagNu-app te gaan.  
Als dit in onze regio volledig beschikbaar is, ontvang je hiervan een mail. (zorg voor juiste mailadres in je HartslagNu-account) 

Dit is een nieuwsbrief, maar dit punt valt meer onder de noemer ‘brandbrief’.  
Afgelopen twee jaar was de coronacrisis vaak de boosdoener bij het niet doorgaan van een cursus. In de nasleep hiervan 
was een cursus wel eens onderbezet. Dat is in deze periode begrijpelijk.  
Wat wij niet begrijpen: er zijn cursisten/burgerhulpverleners die niet de verantwoordelijkheid nemen om zich af te melden bij 
een verhindering. Afspraak is afspraak en dien je dus na te komen. Het is niet zo vrijblijvend als soms wordt gedacht, want 
realiseer je terdege dat er gebruik wordt  gemaakt van gemeenschapsgelden. 

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  
In de gemeente Venray zijn nog veel burgerhulpverleners nodig. 

De datums van de herhalingslessen BLS/AED in het najaar zijn: woensdag 21 september, dinsdag 11 oktober, 
woensdag16 november en dinsdag 6 december. 

Deze worden 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. 

We blijven bezig om de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Onlangs is de [Zoekfunctie] toegevoegd, wat het 
zoeken naar een bepaald onderwerp binnen de site nog gemakkelijker maakt. 

Alle AED-kasten zijn vervangen, uitgezonderd de AED-kast in Geijsteren. Deze wordt vervangen zodra de 
verbouwing gereed is. 

De AED van Buitenlust 1 is verhuisd naar Kolkweg 22. 
De AED van Heuvelstraat 1 is verhuisd naar Sint Jozefweg 1. 

Sinds begin juni hangt bij de ingang van het appartementencomplex, Donkweg 2 - 42 een nieuwe AED.  
Zie voor meer info https://www.hardvoorhart.nl/aed/waar-aed/ 

In de gemeente Venray wonen 768 actieve burgerhulpverleners. 
Doel: > 2 % van de inwoners van de gemeente is burgerhulpverlener. Status: 1,76 %. In Venray, Oostrum, Heide, Oirlo en 
Ysselsteyn zijn nog burgerhulpverleners nodig om het doel te bereiken.  (status: per 29-06-2022) 

In 2022 zijn er tot nu toe in de gemeente Venray: 19 reanimatieoproepen geweest: jan.: 1; feb.: 4; mrt.: 4; apr.:2 ; mei: 5; 
juni: 3; juli: ; aug.: ; sep.: ; okt.: ; nov.: ; dec.: .  
In totaal zijn er 37 AED's opgeroepen, waarvan 6 AED’s zijn gebruikt.  (status: per 29-06-2022) 

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 

Op onze website www.hardvoorhart.nl  kun je allerlei informatie vinden.  
Niet alleen wat de stichting inhoudt, maar ook wat voor mij als burgerhulpverlener van belang is. Zoals o.a. Cursussen, 
Handleiding, Nazorg, Rapportage. Ook kun je daar terecht met het stellen van vragen. 

Bedankt voor het lezen van deze nieuwsbrief. 
Heb je vragen / opmerkingen, laat het ons weten via info@hardvoorhart.nl of Facebook. 
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