Oktober 2021
Beste ontvangers van onze nieuwbrief,

Status van het AED-netwerk in Westervoort
Bij HartslagNu staan in Westervoort nu 29 AED’s geregistreerd. Ten opzichte van het laatst
verspreide overzicht is dit de wijziging:
• ProRail heeft aan de Noordelijke Parallelweg bij de opgang naar het station (tegenover het
Repair Cafe) een AED geplaatst.

AED-hulpverleners
Op het moment van schrijven staan er in Westervoort 219 hulpverleners geregistreerd bij
HartslagNu.
Sinds kort worden er weer herhalingstrainingen gegeven. Werk na de training zo snel mogelijk de
gegevens bij in het systeem van HartslagNu en blijf hierdoor oproepbaar voor reanimaties.

Oproep voor reanimatie Vrouwenslag op 12 oktober 2021
De echtgenoot van het slachtoffer heeft ons laten weten dat het inmiddels goed gaat met
zijn vrouw en dat ze alweer op de gewone verpleegafdeling ligt. Hij is onze vrijwilligers
enorm dankbaar voor de snelle en deskundige hulp.
De betrokken hulpverleners hebben enkele dagen daarna van de politie als blijk van
waardering “De duim” gekregen.
Opleidingen
Door alle corona-maatregelen hebben onze opleidingen ruim 1 jaar lang geen doorgang kunnen
vinden. Inmiddels staan er in de maand november 4 herhalingstrainingen en 1 basistraining gepland.

Onderhoud AED’s
De Stichting heeft voor al haar AED’s een all-in onderhoudscontract afgesloten. Alle AED’s worden
jaarlijks gecontroleerd en indien nodig worden de batterij en/of de elektroden vervangen.
Als 1 van onze AED’s ingezet wordt, dan wordt dezelfde dag nog dit toestel door onze service-partner
gecontroleerd en weer inzetbaar gemaakt.
Daarnaast hebben we twee grandioze vrijwilligers die regelmatig een rondje maken om alle
apparatuur te checken, vooral na een inzet.
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Bovenstaande grafiek geeft weer hoeveel reanimaties er dit jaar en voorgaande jaren in
Westervoort zijn geweest.
Vrijwilligersavond
Door de bekende omstandigheden heeft deze avond in 2020 en 2021 geen doorgang gevonden.
Inmiddels houden we er voorzichtig rekening mee dat we de vrijwilligersavond in 2022 weer kunnen
inplannen.
Mutaties in het bestuur
Vanaf de oprichting in 2012 zijn de heren Willemsen en Evers als bestuurslid actief geweest voor de
Stichting. Ze hebben aangegeven dat ze bereid zijn hun functie af te staan als er geschikte vervangers
zijn. In de persoon van Marcel Kinkelaar hebben we een vervanger gevonden voor Ernst Willemsen
en wij zijn in gesprek met een mogelijke opvolger voor Ben Evers. Hier willen we beide heren danken
voor hun enorme inzet voor en betrokkenheid bij de Stichting.

Uw Privacy
Wij beschikken over informatie van sponsors, opgeleiden en hulpverleners. Deze informatie hebt u
ons verstrekt of we hebben deze informatie verkregen omdat we een beheersfunctie hebben bij
HartslagNu voor het netwerk en hulpverleners in Westervoort. Het gaat hierbij om naam, adres,
telefoonnummer, email-adres. Deze informatie wordt door ons niet aan anderen ter beschikking
gesteld.
Indien u hiermee akkoord bent, dan hoeft u niets te doen. Wanneer u hier niet mee akkoord gaat
dan verzoeken wij u dat kenbaar te maken aan ons secretariaat en dan verwijderen we de informatie
die we van u hebben.
Afmelden voor de nieuwsbrief
Als u onze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, kunt u een mailtje sturen naar onze secretaris:
st6minwv@xs4all.nl

