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Van het bestuur 

Het is al weer een tijdje geleden dat 
jullie iets van ons hebben gehoord. 

In deze nieuwsbrief is informatie 
opgenomen over de nieuwe Stichting 

HartslagNu. Lees het hoe en 
waarom. 
Alhoewel we de vorige keer schreven 

dat ons AED-netwerk compleet is, 
hebben we inmiddels toch nog een 

AED toegevoegd en zijn er nog 
plannen voor een verdere 
uitbreiding. Meer hierover ook 

verderop in deze nieuwsbrief. 
In het najaar van 2016 en 2017 

hebben we in samenwerking met de 
EHBO-vereniging een 

vrijwilligersavond georganiseerd. We 
kunnen terugkijken op 2 geslaagde 
avonden en we zijn op voorhand 

weer van plan om ook in 2018 zo’n 
avond te organiseren. Zijn er 

onderwerpen die U behandeld wilt 
zien, laat het ons weten.  

 

Oproepen 

In onderstaande tabel is het aantal 

oproepen via HartslagNu te zien. 

 

Hierbij dient wel opgemerkt te 
worden dat het aantal reanimaties in 
werkelijkheid hoger kan liggen. 

Voorbeeld: als bij een melding bij 
112 wordt aangegeven dat er al met 

reanimatie is begonnen en er blijkt 
toevallig een hulpvoertuig 
(brandweer/ambulance) in de buurt 

te zijn, dan worden er geen 
vrijwilligers meer opgeroepen. 

 

Opleidingen 

Zoals al eerder vermeld, organiseren 

we in het voor- en najaar in 
samenwerking met de EHBO-
vereniging herhalingstrainingen. 

In 2016 hebben 42 mensen de 
herhalingstraining gevolgd en 8 

mensen hebben een basistraining 
gekregen. Voor 2017 zijn dat er 28 

voor de herhaling en 7 voor de 
basistraining. Als je ook uitgenodigd 
wilt worden voor een 

herhalingstraining, laat ons dat 
weten en je wordt de volgende keer 

uitgenodigd. 

 
Nieuwe Stichting HartslagNu  
HartveiligWonen en HartslagNu, de 
twee alarmeringssystemen voor 

reanimatie en AED-hulpverlening in 
Nederland, slaan de handen ineen en 

gaan over naar één landelijk systeem 
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om burgerhulpverleners te 

alarmeren. 
Door de samenwerking tussen de 

twee belangrijkste 
burgerhulpverleningsplatformen in 
Nederland is het mogelijk om 

reanimatie en AED-
burgerhulpverlening centraal te 

borgen, uniform te organiseren en 
duurzaam te verankeren in de 
Nederlandse samenleving. 

HartslagNu is de grootste van de 
twee organisaties die de 

burgerhulpverlening faciliteren. Ze 
werkt in 17 van de 25 
ambulanceregio’s en is daarmee 

landelijk de bekendste naam. 
Daarom blijft deze naam 

gehandhaafd. 
Bij de overleggen over de 

samenvoeging zijn de 
alarmeringssystemen van HartslagNu 
en HartveiligWonen met elkaar 

vergeleken. Deze vergelijking viel 
uiteindelijk uit in het voordeel van 

het systeem van HartveiligWonen, 
omdat deze momenteel het meest 
geavanceerd is. Dat wordt straks in 

het hele land ingevoerd, zodat de 
alarmering overal op gelijke wijze 

verloopt. 
Voorlopig hoeft u als hulpverlener 
niets te doen. Controleer wel of 

uw gegevens nog actueel zijn 
(datum laatste cursus, e-

mailadres, telefoonnummer, etc.) 
In de komende maanden worden alle 
gegevens van HartslagNu en 

HartveiligWonen samengevoegd voor 
alarmering via hetzelfde systeem. U 

hoeft zich dus niet opnieuw aan te 
melden. Wel komt er een nieuwe app 
voor alle burgerhulpverleners in het 

hele land. Zodra deze beschikbaar is, 
wordt u hier uiteraard over 

geïnformeerd om deze te 
downloaden. U ontvangt nog een 
instructie hoe u straks kunt inloggen 

in het dashboard en de nieuwe app. 
Alarmering via sms - op basis 

opgegeven adres(sen) - of via de 
App - op basis GPS - blijft na de 

samenvoeging ook gewoon mogelijk. 

Uitbreiding is: via telefoon + sms (u 
wordt dan gebeld en ontvangt 

daarnaast een sms). Ons doel is om 
halverwege 2018 de samenvoeging 
van de twee systemen operationeel 

te hebben. Via digitale nieuwsbrieven 
wordt u op de hoogte gehouden over 

de voortgang, Houd deze dus in de 
gaten.  
 

Registratie bij HartslagNu  

Op dit moment staan er bij 
HartslagNu voor Westervoort 203 

hulpverleners aangemeld. De 
Hartstichting hanteert per gemeente 

de norm van 1% als dekkingsgraad. 
Met deze 203 hulpverleners in 
Westervoort zitten we dus duidelijk 

boven de norm. Om oproepbaar te 
blijven is het van belang dat de 

registratie actueel is; daarbij zijn 
datum opleiding, telefoonnummer en 
emailadres van belang. 

 

Het AED-netwerk is verder 

uitgebreid 

De EHBO-vereniging heeft ons een 
AED geschonken en van de 

Hartstichting hebben we 2 
buitenkasten gekregen. Omdat de 

dekking in de Ganzenpoel niet 
optimaal was, hebben we besloten 
om deze AED met kast daar te 

plaatsen. En wel aan de Ganzenpoel 
37. 
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Aangezien in de Schans ook nog het 

een en ander wordt gebouwd, willen 
we daar de 2e kast met AED 

ophangen. Voor de aanschaf van de 
AED wordt nog financiële 
ondersteuning gezocht.  

Het complete netwerk bestaat nu uit 
22 toestellen, waarvan er 17 

gedurende 24 uur per dag bereikbaar 
zijn. Van deze 22 toestellen zijn er 
13 eigendom van de Stichting. 

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 

Zoals we begin dit jaar hebben 

gemeld, zijn we gestart met een 
evaluatie van de oproepen. 

Uit deze evaluaties is een aantal 
zaken naar voren gekomen: 
Voor een goede werking van de app zijn 
de volgende telefooninstellingen van 
belang:  

 De GPS/locatievoorzieningen moet 
altijd aanstaan op de meest 
nauwkeurige stand;  

 Internet//WI-FI staan altijd aan,  

 De app moet toegang hebben tot de 
GPS/locatievoorzieningen  

 De telefooninstelling accubesparing 
moet uitstaan 

 App-optimalisatie of een soortgelijke 
app dient voor de HartslagNu app uit 
te staan 

 De app mag pushnotificaties 
ontvangen 

 Het mediageluid staat aan. Als het 
toestel op de stille stand staat, zal het 

geluid van de app hier niet doorheen 
breken 

 iOS app: de HartslagNu app mag niet 
worden weggeswipet 

 Bij een oproep en het gebruik van het 
routekaartje komt standaard 
wandelaar, u kunt makkelijk bovenaan 
switchen maar fiets of auto gebruik. 

 

Op de site van HartslagNu staat veel 
informatie met betrekking tot 
oproepen. 

Als je problemen ondervindt is het 
absoluut de moeite waard om daar 

eens een kijkje te nemen.  
 

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. Binnenkort 

zal dit ook verduidelijkt worden met 
behulp van enkele videofilmpjes. 
 

 

Het bestuur dankt jullie voor 

de inzet in de afgelopen 
periode en wenst jullie en je 

familie allemaal fijne 
feestdagen, een prettige 

jaarwisseling en een goed en 
gezond 2018. 
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