het bestuur de plaats van Willy
Wolf ingenomen.
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In Memoriam
Na het verschijnen van de laatste
nieuwsbrief bereikte ons het
droevige bericht dat op 21 mei
2015 ons bestuurslid Willy Wolf is
overleden. Willy was vanaf de
oprichting betrokken bij de
Stichting en binnen het bestuur
was hij belast met alle technische
zaken betreffende de AED’s.
Daarnaast verzorgde hij vanuit de
EHBO-vereniging alle opleidingen.
We hebben hem gekend als een
prettig persoon en gedreven
EHBO-er. We zullen zijn inzet,
betrokkenheid en technische
kennis erg missen.
Van het bestuur
Namens de EHBO-vereniging
heeft inmiddels Jannie Arends in

In september 2015 is onze
voorzitter Dirk van der Mark
verhuisd naar Rotterdam en heeft
om die reden zijn functie
neergelegd. We denken in de
persoon van Ed Janssen een
waardig opvolger gevonden te
hebben.
We wensen Ed en Jannie veel
succes.
Oproepen
Na 8 oproepen in 2013 en 3
oproepen in 2014 zijn onze
vrijwilligers in 2015 10-maal
opgeroepen. Voor 2016 staat de
teller vooralsnog op 0.
Opleidingen
Door het overlijden van onze
instructeur Willy Wolf vorig jaar
heeft het organiseren van de
trainingen enige vertraging
opgelopen. En ook is er
noodgedwongen wel het een en
ander gewijzigd.
De EHBO-vereniging is er in
geslaagd om een opvolger te
vinden. Dit is een instructeur van
buiten de EHBO-vereniging en
daardoor worden de opleidingen
wat strakker geregeld en dat
heeft de volgende consequenties:
- Er dient een minimum aantal
van 10 deelnemers te zijn. Het
maximum aantal deelnemers is
12. Dit heeft tot gevolg dat er
minder trainingen aangeboden
kunnen worden.
- De betaling van de training gaat
niet meer naar de rekening van
de EHBO-vereniging, maar het
bedrag moet vooraf overgemaakt
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worden naar de rekening van de
stichting.
- De meeste trainingen zullen op
de zaterdag worden gepland.
Registratie bij HartslagNu

Maat. Verder hebben we
inmiddels het AED-toestel van de
Tennisvereniging Westervoort
overgenomen. Dit toestel zal
opgehangen worden op adres de
Waaij 2.

Hoe meer vrijwilligers zich hebben
aangemeld hoe beter het netwerk
kan functioneren. Op dit moment
staan er bij HartslagNu voor
Westervoort 172 hulpverleners
aangemeld. We streven naar
zoveel mogelijk hulpverleners en
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 ons.

Met deze 2 toestellen is ons AEDnetwerk nu compleet en we
kunnen dan ook stellen dat
nagenoeg heel Westervoort
binnen een bereik ligt van 6
minuten van een algemeen
beschikbaar AED-toestel.

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.

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.

En weet je in jouw omgeving nog
hulpverleners die niet bij
HartslagNu staan geregistreerd,
spoor ze dan aan om zich ook aan
te melden.
Verder is het natuurlijk belangrijk
voor de bereikbaarheid dat jouw
gegevens bij HartslagNu actueel
zijn. Dus zeker als het mobiele
nummer verandert, pas dit dan
ook aan bij HartslagNu.
Het AED-netwerk is compleet
De AED en kast, aangeschaft uit
de financiële bijdragen van de
firma van Essen en de Stichting
EigenHeim, zijn opgehangen aan
het Raveland in de wijk de Lange

Het complete netwerk bestaat uit
22 toestellen, waarvan er 16
gedurende 24 uur per dag
bereikbaar zijn. Van deze 22
toestellen zijn er 12 eigendom
van de Stichting.
Op onze website staat een
overzicht van de plaatsen waar
een AED is opgehangen.

Problemen met de
routebeschrijving bij een
oproep
Sommige hulpverleners hebben
ons gemeld dat de route die
toegestuurd werd via de sms van
HartslagNu onbekend was als die
geopend wordt via de app Google
Maps. Volgens HartslagNu heeft
dit te maken met de instellingen
van de telefoon. De link openen
en via Google-Chrome laten gaan
levert wel de opgevraagde route
op. Zijn er onder jullie die

hetzelfde hebben ervaren en wat
hebben jullie er aan gedaan?
Uit de media

ons dan weten op:
6minutenzonewestervoort@xs4all.
nl.

Op 9 januari 2016 stond er in De
Gelderlander en aanverwante
kranten een artikel met de titel
“Defibrillator vaak stuk door
slecht onderhoud”.
Onze AED’s zijn in onderhoud bij
Vivon en wij krijgen van Vivon
door wanneer de batterij of de
elektroden vervangen moeten
worden. En dit doen we ook. In
november zijn zo van de AED’s
aan de Emmerik, de Ludgeruslaan
en de Brullenweide de elektroden
vervangen. De 22 AED’s in ons
netwerk zijn geregistreerd bij
HartslagNu en in die registratie
kunnen wij zelf ook zien welke
AED wanneer een nieuwe batterij
of elektroden moet krijgen. Indien
nodig nemen wij contact op over
de vervanging met de andere
eigenaren van AED’s in ons
netwerk.
En verder is het zo dat, als van
een AED de batterij of elektroden
verlopen zijn, HartslagNu dit
apparaat niet in zal zetten bij een
oproep. Pas na vervangen is het
apparaat weer inzetbaar.
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

Nieuwsbrief nummer 6, maart 2016
www.stichtingzesminutenzoneWestervoort.nl

