zijn, waarbij geen hulpverleners
worden opgeroepen (bruine kolom).
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Van het bestuur
Het doet ons deugd dat het aantal
AED’s en het aantal vrijwillige
hulpverleners in Westervoort nog
steeds groeit.
We zijn inmiddels ook partner
geworden van HartslagNu.
Over beide zaken vindt U verderop in
deze nieuwsbrief meer informatie.

Oproepen
In bijgaande grafiek is het aantal
oproepen via HartslagNu (blauwe
kolom) te zien. Sinds eind 2017
weten we ook dat er reanimaties
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Als de alarmcentrale weet dat in
geval van een oproep er één of
meerdere hulpvoertuigen in de buurt
zijn van het slachtoffer, wordt er
geen beroep meer gedaan op de
vrijwillige hulpverleners via
HartslagNu. Ook voor reanimaties
van kinderen van 3 jaar en jonger
worden geen burgerhulpverleners
meer opgeroepen.

Reanimaties in Westervoort
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Vrijwilligersavond 2018

In samenwerking met de EHBOvereniging is er op dinsdag 16
oktober 2018 in zaal Wieleman weer
een vrijwilligersavond georganiseerd.
Op deze avond heeft een deskundig
en zeer geëngageerde
ambulancemedewerker uit de RAV
Zuid-Gelderland ons het een en
ander over het werk verteld en
gedemonstreerd. Na afloop van de
presentatie konden de aanwezigen
een kijkje nemen in de ambulance.
Het aantal aanwezigen viel ons
echter tegen. Deels kwam dit door
een slechte planning onzerzijds. We
hadden geen rekening gehouden met
de schoolvakantie. Wellicht is ook de
frequentie van 1-maal per jaar te
hoog. Daarom willen we graag van
jullie weten:

-

Of er behoefte bestaat aan een
herhaling van deze specifieke
avond?
Met welke regelmaat moeten we
zo’n vrijwilligersavond houden?
Naar welke informatie gaat jullie
voorkeur uit?

Opleidingen
In het najaar van 2018 is er weer
een basistraining gegeven. Ook in
april 2019 staat er nog 1 gepland.
Verder organiseren we jaarlijks
herhalingstrainingen. Iedereen die
via ons een opleiding volgt, wordt
uitgenodigd voor deze
herhalingstrainingen. Als je elders
opgeleid bent en ook uitgenodigd wilt
worden voor een herhalingstraining,
laat ons dat weten en dan krijg je de
volgende keer ook een uitnodiging.

HartslagNu

De samenvoeging van
HartveiligWonen en HartslagNu is
afgerond.
De Stichting is inmiddels ook officieel
Partner van HartslagNu voor
Westervoort. Dat betekent dat we
samenwerken met HartslagNu om de
database van hulpverleners en AED’s
in Westervoort actief en up-to-date
houden. Indien nodig krijgt U van
ons dus een mailtje of wordt U
gebeld.
Bij de overgang naar het nieuwe
systeem is de database opgeschoond
en dit kan betekenen dat
hulpverleners, die al meerdere malen
waren benaderd om hun verlopen
training bij te werken, uit het
systeem zijn verwijderd.

Registratie bij HartslagNu
Op dit moment staan er bij
HartslagNu voor Westervoort 242
hulpverleners aangemeld. Van 62
hulpverleners is volgens HartslagNu
de geldigheid van de training
verlopen. Meestal betekent dit dan

de vrijwilliger er niet aan heeft
gedacht om zijn gegevens na het
volgen van een herhaling aan te
passen met de nieuwe datum. Een
burgerhulpverlener ontvangt op 3
momenten een bericht dat de
scholing (bijna) is verlopen:
- 3 maanden vooraf
- 1 maand vooraf
- Op de dag zelf
Hierna komt de persoon op nonactief te staan.
Om oproepbaar te blijven is het dus
van belang dat de registratie actueel
is; daarbij zijn datum opleiding,
telefoonnummer en emailadres van
belang.

Uitbreiding van het AEDnetwerk
In de afgelopen maanden is het
netwerk aangepast en uitgebreid.
In november heeft de Stichting de
AED, die hing aan de Hoge Hoeve
133, overgenomen en verplaatst
naar de Heegsche Bouwing 27.
Hiermee is in de Schans en omgeving
nu ook AED actief.
Via de actie Buurt AED is in de
Mosterdhof een AED beschikbaar
gekomen op adres Mosterdhof 109.
De firma van Essen banden en
sierbestrating heeft een AED
aangeschaft en opgenomen in het
netwerk. Deze AED is tijdens
openingstijden beschikbaar via de
balie.
De Stichting heeft met financiële
ondersteuning van de wijkraad
Beekenoord een AED aan kunnen
schaffen. Zodra deze is geleverd zal
die worden opgehangen aan de
Wannersgaard.
Het complete netwerk bestaat nu uit
26 toestellen, waarvan er 19
gedurende 24 uur per dag bereikbaar
zijn. Van deze 26 toestellen zijn er
15 eigendom van de Stichting. In
deze aantallen is de AED aan de
Wannersgaard al meegeteld.

Op onze website staat een overzicht
van de plaatsen waar een AED is
opgehangen.
We blijven uiteraard zoeken naar
sponsoren voor grote en kleine
bijdragen. Mocht je iemand weten
die een sponsorbijdrage wil leveren,
neem dan contact op met het
bestuur. Ook zoeken we donateurs,
die ons jaarlijks met een bijdrage
willen ondersteunen.

Evaluatie oproepen
Op de site van HartslagNu staat veel
informatie met betrekking tot
oproepen. Als je problemen bij jouw
oproep ondervindt is het absoluut de
moeite waard om daar eens een
kijkje te nemen.
Uiteraard horen wij ook graag of er
problemen zijn geweest bij een
oproep. In de oude situatie had de
Stichting al inzicht in elke oproep en
werden de opgeroepen hulpverleners
door ons benaderd. In verband met
de privacywetgeving krijgen we die
informatie nu niet meer.

Veelgestelde vragen

HartslagNu heeft een overzicht
gemaakt van veelgestelde vragen. In
elke nieuwsbrief zullen we er een of
meerdere opnemen met daarbij
uiteraard het antwoord. Hier alvast 2
vragen met de daarbij behorende
antwoorden.
Kan ik een testmelding doen voor
de App?
Ja dat kan. Door in te loggen op
HartslagNu en het volgende te doen
kun je een testmelding krijgen:
- Log in op Mijn HartslagNu
- Ga naar de app (links in het
menu)
- Ga naar push notificatie
instellingen (onder app)
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-

Klik bij gekoppelde apparaten
(rechts) op het gekoppelde
apparaat
- Klik op test push notification
(groene button)
- Je ontvangt een testbericht!
Houd bij het gebruik van de app deze
op de achtergrond altijd actief (dus
niet wegvegen), enkel dan kunnen
we oproepen versturen. Zorg er ook
voor dat het geluid van je telefoon
aanstaat, wij kunnen namelijk niet
de telefooninstellingen overrulen van
jouw apparaat.
Hoe werkt de nieuwe alarmering
via HartslagNu?
Je ontvangt standaard de melding via
de SMS vanaf het telefoonnummer
06-4250 0512. Als aanvulling kun je
gealarmeerd worden via de
HartslagNu app op basis van jouw
GPS-locatie. Krijg je een
reanimatiemelding? Reageer dan
altijd op de oproep door deze te
accepteren of af te wijzen. Zo stuurt
HartslagNu bij voldoende
hulpverleners de overige
hulpverleners een
annuleringsbericht. Als je
gealarmeerd wordt via SMS, dan
maakt het niet uit wat je reageert.
Elk teken wordt gezien als
acceptatie. Bij afwijzing hoef je dus
niet te reageren. Na de melding
ontvang je altijd een vragenlijst ter
evaluatie. Dit met het doel om het
systeem continu te verbeteren. Ook
is het belangrijk dat je eventueel met
iemand kunt napraten als je de
reanimatie als heftig hebt ervaren.
Ook dit kun je aangeven n deze
vragenlijst.

Buurt AED

In de Mosterdhof is afgelopen jaar
gereageerd op de actie van Buurt
AED. Dit heeft ertoe geleid dat in de

Mosterdhof een nieuwe AED is
opgehangen.
Daarom willen we jullie nogmaals
graag attenderen op het bestaan van
Buurt AED. Philips en de
Hartstichting hebben dit samen
opgezet om het aantal AED’s dat 24
uur per dag beschikbaar is te
vergroten. Wij als Stichting doen hier
verder niets mee, maar wellicht
bestaat er onder jullie belangstelling
om hieraan mee te doen. Op de site
www.buurtaed.nl staat alle
informatie.

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.

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
electroden 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.

Onze website
We doen er alles aan om onze
website actueel te houden. Zo
hebben we onlangs informatie
opgenomen hoe onze kasten
geopend kunnen worden. Een en
ander is inmiddels ook verduidelijkt
met behulp van een 3-tal
videofilmpjes.
Op onze website staan ook alle
eerder verschenen nieuwbrieven.

Overig nieuws

In maart 2019 liet de Hartstichting in
een krantenartikel weten dat er
inmiddels 18.000 AED’s in Nederland
zijn. Dat is een stijging van 45%
vergeleken met een jaar geleden.
12.600 AED’s zijn 24 uur per dag
bereikbaar. Wat betreft aantallen
staan de provincies Noord-Brabant,
Gelderland en Limburg er het beste
voor.

Afmelden voor de nieuwsbrief
Als U onze nieuwsbrief niet meer wilt
ontvangen, kunt U een mailtje sturen
naar onze secretaris:
st6minwv@xs4all.nl

