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Van het bestuur 

Sinds het verschijnen van de 

vorige nieuwsbrief zijn er middels 
particuliere sponsoring 3 nieuwe 

AED-toestellen beschikbaar 

gekomen: Vos de Waelstraat 34, 
Klapstraat 205 (de Klimroos) en 

aan de Hoge Hoeve 133; alle drie 
de toestellen zijn permanent 

beschikbaar . Daarnaast heeft de 
stichting geld beschikbaar gesteld 

voor de aanschaf van een kast 
waarmee de AED die hangt bij het 

Kulturhus ook 7*24 uur 
beschikbaar is.  

In maart is er voor onze 
hulpverleners een 

informatieavond georganiseerd. 
De datum viel midden in de 

vakantie, waardoor het aantal 
deelnemers beperkt was. Gezien 

de vragen en opmerkingen, die 
we daar hebben gekregen, is zo’n 

avond wellicht voor herhaling 

vatbaar.  

De Stichting beschikt inmiddels 

over een operationele Website. 

Er is een huishoudelijk reglement 

opgesteld en via de website is dit  
beschikbaar. 

De Stichting was 1 van de drie 

genomineerden voor het Lokaal 
Compliment 2013. Het 

Compliment 2013 is uiteindelijk  

toegekend aan het Kulturhus. 

Op 25 april is aan ons bestuurslid 
de heer Verkuijl een Koninklijke 

onderscheiding uitgereikt voor de 
vele verdiensten, die hij heeft 

gehad en nog steeds heeft. 

Tijdens de jaarlijkse collecte van 

de Hartstichting zijn huis aan huis 
actuele folders over de stichting 

verspreid. 

Website 

De website 

(www.stichtingzesminutenzonewe
stervoort.nl) is inmiddels al een 

aantal maanden operationeel. 

Hierop is alle relevante informatie 
te vinden. Via de website is een 

overzicht beschikbaar waar de 
AED’s allemaal hangen. Verder 

vind U daar o.a. de samenstelling 
van het bestuur, een overzicht 

van onze sponsoren en het 
financiële jaarverslag. 

Oproepen 

In heel 2013 zijn er voor 
Westervoort 9 oproepen geweest. 

In 2014 is er tot nu toe 1 oproep 
geweest. Daarnaast zijn er in 

2013 4 oproepen geweest voor 
Duiven. Dit komt omdat de lokatie 

van de AED en de hulpverleners 

dan binnen de straal ligt die 
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HartslagNu gebruikt om 

hulpverleners op te roepen. Of het 
zinvol is om te reageren op een 

oproep uit Duiven en op tijd 

aanwezig te kunnen zijn, laten we 
graag aan de hulpverlener zelf 

over. 

Opleidingen 

In het najaar van 2013 en het 

voorjaar van 2014 zijn er diverse 
herhalingscursussen gehouden. 

Iedere vrijwilliger die zich bij ons 
heeft aangemeld en via ons is 

opgeleid door de EHBO-vereniging 
heeft een of meerdere 

uitnodigingen gehad om deel te 
nemen. 

Ook zijn er weer enkele nieuwe 
hulpverleners opgeleid. We 

krijgen nog steeds nieuwe 
aanmeldingen. Binnenkort 

overleggen we weer met de 
EHBO-vereniging over de data 

voor later dit jaar.  

 

Registratie bij HartslagNu  

Hoe meer vrijwilligers zich hebben 

aangemeld hoe beter het netwerk 
kan functioneren. Begin juni staan 

er bij HartslagNu voor 
Westervoort 125 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.  

En weet je in jouw omgeving nog 

hulpverleners die niet bij 
HartslagNu staan geregistreerd, 

spoor ze dan aan om zich aan te 
melden. 

Ontwikkeling Sponsoring  

We komen op dit moment nog 2 

apparaten tekort om een dekkend 
netwerk in Westervoort te 

hebben. We blijven daarom 
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. 

  

Waar hangen de AED’s 

Op onze website staat een kaart, 

waarop te zien is waar in 
Westervoort de beschikbare AED’s 

hangen. Ook in bijgevoegd 
overzicht is te zien waar de 

aangemelde AED’s hangen in 
Westervoort. 

De beschikbaarheid van de AED 
bij Jumbo (voorheen C1000) is 

veranderd. Het toestel is nu nog 
maar alleen beschikbaar tijdens 

de openingstijden van de winkel. 
En de beschikbaarheid via het 

Chinese afhaalrestaurant is 
komen te vervallen. 

Uit de media 

Op 28 februari is in dagblad de 
Gelderlander een artikel 

gepubliceerd onder de kop “Ook 
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de redder komt in nood”. Daarin 

wordt aandacht gevraagd voor het 
feit dat hulpverleners na in actie 

te zijn gekomen ook wel eens 

behoefte hebben aan opvang. We 
hebben daar in een eerdere 

nieuwsbrief al aandacht aan 
besteed en een kaartje laten 

maken waarop de mogelijkheden 
voor opvang staan aangegeven. 

Dit kaartje wordt standaard 
uitgereikt bij de opleiding en is 

ook verkrijgbaar via het bestuur. 
Deze informatie staat ook op onze 

website. 

In april is een artikel verschenen 

over de “niet-

reanimerenpenning”. De penning 

is een (uiterst korte) verklaring 

dat het slachtoffer niet 

gereanimeerd wilt worden en die 

het slachtoffer om de hals kan 

dragen. In geval van 

(bijvoorbeeld) een ongeluk zal 

een hulpverlener deze penning 

snel zien en weten dat het de wil 

is om niet gereanimeerd te 

worden. Door de foto en 

persoonsgegevens op de penning 

kan de hulpverlener zien dat het 

slachtoffer de penning 

ondertekend heeft. Het slachtoffer  

verbiedt met de penning onder 

alle omstandigheden elke vorm 

van reanimatie. 

In het handboek van het Oranje 

Kruis staat dat een hulpverlener 

de reanimatie niet hoeft te starten 

als de penning aanwezig is. De 

hulpverlener mag niet op zoek 

gaan naar de penning, omdat dit 

tijdverlies betekent. Mensen die 

wel gereanimeerd willen worden 

kunnen dan namelijk tekort 

worden gedaan. Mocht de 

hulpverlener bij het ontbloten van 

de borst een penning aantreffen, 

dan kan hij stoppen met 

reanimeren. Hij mag ook 

doorgaan tot professionele 

hulpverleners aanwezig zijn. De 

professionele hulpverlener dient 

de penning te respecteren en te 

stoppen of niet te beginnen met 

de reanimatie. 

In maart is op het Intranet van de 

politie meer bekendheid gegeven 

aan HartslagNu en de inzet van 

burger hulpverleners. Daarmee 

worden de agenten er op gewezen 

dat het dus kan gebeuren dat er 

ter plaatse meerdere vrijwilligers 

aanwezig kunnen zijn. Middels de 

oproep op jouw telefoon kun je 

aantonen legaal aanwezig te zijn. 

Het bestuur heeft ook stickers 

beschikbaar, die je op kunt 

plakken zodat je zichtbaar en 

herkenbaar bent als hulpverlener. 

Reactie familie slachtoffer 

In december kregen we 

onderstaande reactie naar 

aanleiding van het in actie komen 

van onze vrijwilligers: 

“Mijne heren, 

  

Ik wil u allen bedanken voor het 

snelle optreden omtrent de 

melding van 05-11-2013 om 

17.11 

Mijn moeder heeft toen 112 



 

 

gebeld,en gelijk is alles in werking 

gesteld om te trachten het leven 

van mijn vader te redden ( wat 

helaas niet is gelukt). 

Mijn vader is gestorven aan een 

gescheurde aorta, wij weten heel 

goed dat men daar helemaal niets 

aan heeft kunnen doen. 

Maar desondanks wil ik ieder die 

erbij betrokken was toch 

bedanken voor hun inzet en het 

bijstaan voor mijn moeder. 

Ik vind dat dit ook gezegd mag 

worden, dat men zich vrijwillig 

hier mee bezig houdt. 

   

Met vriendelijke groet 

  

Dochter van overledene” 

  

Zomerfair 

Op vrijdag 22 augustus wordt de 

zomerfair (voorheen Braderie) 

gehouden. Evenals voorgaande 

jaren zal de Stichting daar met 

een stand vertegenwoordigd zijn. 

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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