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Van het bestuur 

Ondanks dat het vakantieperiode 

is geweest, heeft de Stichting niet 
stil gezeten. Er zijn weer 2 nieuwe 

AED-toestellen besteld en 
geleverd. Naar een geschikte plek 

wordt nog gezocht. Ook hebben 
we voor alle door ons 

aangeschafte toestellen een 
onderhoudscontract afgesloten. 

In 2013 zijn onze vrijwilligers 
inmiddels al 5-maal in actie 

gekomen. Dus we voorzien met 
onze AED’s en vrijwilligers 

duidelijk in een behoefte.  

We hebben ook dit jaar weer met 

een stand deelgenomen aan 
Westervoort in Beweging en hier 

hebben zich ook weer nieuwe 

vrijwilligers gemeld. 

Een Huishoudelijk Reglement is in 

voorbereiding en er staat 
informatie over de stichting op 

www.WestervoortPlaza.nl (kijk bij 
links).  

 

Herkenbaarheid van onze 

hulpverleners bij een oproep 

Met enige regelmaat krijgen we 
vragen over hoe je jezelf 

herkenbaar maakt als 

hulpverlener bij een reanimatie. 

We sluiten ons aan bij hetgeen 

HartslagNu hierover heeft 
geschreven in 1 van haar 

nieuwsbrieven. HartslagNu is 

geen voorstander van de hesjes 
en pasjes om de omstanders in 

deze (reanimatie) situatie te laten 
zien dat je hulpverlener bent. 

Waarom niet? Je krijgt een 
oproep, rent, fietst of gaat met de 

auto richting het adres zoals in 
het sms’je staat vermeld. Na 300 

meter kom je erachter dat je het 
hesje of het pasje bent vergeten, 

dus je niet herkenbaar kunt 
maken. Je gaat twijfelen, wat doe 

je? Terug gaan naar huis of toch 
door naar slachtoffer/AED? Terug 

gaan kost tijd, kostbare tijd voor 

het slachtoffer. 
  

Vertel bij binnenkomst meteen 
dat je burgerhulpverlener bent en 

een oproep hebt gekregen. Mocht 
familie en/of hulpverleners vragen 

hebben, laat dan het sms’je zien 
dat je hebt ontvangen. Hiermee 

laat je zien dat je bent 
ingeschreven bij HartslagNu en 

http://www.westervoortplaza.nl/


 

 

voor deze reanimatie een oproep 

hebt gekregen. 

 

Nazorg: Informatiekaart voor 
hulpverleners 

Zoals in de vorige nieuwsbrief al 

is gemeld heeft het bestuur zich 
inmiddels gebogen over nazorg 

aan onze hulpverleners als daar 
behoefte aan is nadat ze in actie 

zijn gekomen. We hebben 

hiervoor een informatiekaartje 
gemaakt op creditcard formaat. 

Via de opleidingen en de 
binnenkort te houden 

informatieavond zullen we deze 
kaartjes uitreiken. Als je daar niet 

op wilt wachten, kun je het 
kaartje ophalen bij Ernst 

Willemsen, Pals 2 of Anton 
Verkuijl, Emmerik 40. 

 

Opleidingen 

Er hebben zich in de afgelopen 

maanden weer enkele nieuwe 
vrijwilligers aangemeld. 

Nadat de opleiding is gevolgd, is 
het certificaat 1 jaar geldig. Om 

gecertificeerd te blijven is het dan 
nodig om een herhalingstraining 

te volgen. 

In het najaar starten we weer met 
de opleiding en beginnen we met 

het aanbieden van de 

herhalingstrainingen. 
 

Vrijwilligersverzekering 

De vrijwilligers zijn via de 
Gemeente Westervoort verzekerd 

als ze aansprakelijk worden 
gesteld voor door hen 

veroorzaakte schade. De 

Gemeente heeft hiervoor bij 
Centraal Beheer Achmea een 

verzekering afgesloten. Op de 

website van de gemeente staat 
wat er wel en niet gedekt wordt. 

Wellicht dat we nog verder op dit 

onderwerp ingaan op de komende 
informatiebijeenkomst. Met dank 

aan onze vrijwilliger H. Noor voor 
het door hem gedane 

uitzoekwerk. 

 

Registratie bij HartslagNu  

Hoe meer vrijwilligers zich hebben 
aangemeld hoe beter het netwerk 

kan functioneren. Medio augustus 
staan er bij HartslagNu voor 

Westervoort 106 hulpverleners 
aangemeld. We doen dan ook een 

dringend beroep op alle 
gecertificeerde vrijwilligers die 

zich nog niet hebben aangemeld 
om dit zo snel mogelijk te doen 

bij HartslagNu 
(www.hartslagnu.nl). Indien er 

problemen zijn met de 
aanmelding, neem dan contact op 

met de coördinator hulpverlening 

van de EHBO-vereniging 
Westervoort; email 

hulpverlening@ehbo-
westervoort.nl. 

Omdat er telkens 30 vrijwilligers 

opgeroepen worden, is het geen 
ramp als je niet in de buurt bent. 

Dus laat dat vooral geen 
argument zijn om af te zien van 

aanmelding.  
 

Ontwikkeling Sponsoring  

Omdat we nog steeds geen 
dekkend netwerk in Westervoort 

hebben, blijven we zoeken naar 
sponsoren voor grote en kleine 

bijdragen. Mocht je iemand weten 
die een sponsorbijdrage wil 

leveren, neem dan contact op met 

http://www.hartslagnu.nl/
mailto:hulpverlening@ehbo-westervoort.nl
mailto:hulpverlening@ehbo-westervoort.nl
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het bestuur. Ook zoeken we nog 

donateurs, die ons jaarlijks met 
een bijdrage willen ondersteunen. 

  
Waar hangen de AED’s 

In bijgevoegd overzicht is te zien 
waar de aangemelde AED’s 

hangen in Westervoort.  

 

Informatiebijeenkomst voor 

onze hulpverleners 

Het bestuur is van plan om in het 

najaar weer een 
informatiebijeenkomst te 

organiseren. Zodra de datum en 
programma bekend zijn, krijgen 

jullie een uitnodiging. 

 

Interview met 

…. 

 

Wat willen jullie weten 

Wij als bestuur proberen jullie te 

voorzien van belangrijke 

informatie. En willen dan ook heel 

graag weten welke informatie nog 

ontbreekt hierin. Heb je 

interessante onderwerpen, 

praktijkervaringen, knelpunten, 

verbeterpunten, vragen: laat het 

ons dan weten op: 

6minutenzonewestervoort@xs4all.

nl. 

 

Bijlage : Overzicht van AED’s in 

Westervoort 
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