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Van het bestuur 

De schoolvakanties zijn weer voorbij. 
Tijdens de afsluitende zomerfair 
hebben veel mensen een bezoek 

gebracht aan onze stand. We hebben 
diverse aanvragen voor opleidingen 

gekregen. Ook waren er enkele 
mensen die zich wilden aanmelden 
bij het netwerk van 

burgerhulpverleners HartslagNu.  

 

Oproepen  

In onderstaande grafiek is het aantal 
oproepen via HartslagNu (blauwe 

kolom) te zien. Sinds eind 2017 
weten we ook dat er reanimaties 
zijn, waarbij geen hulpverleners 

worden opgeroepen (bruine kolom). 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Vrijwilligersavond 2018 

 
In samenwerking met de EHBO-

vereniging organiseren we op 
dinsdag 16 oktober 2018 in zaal 

Wieleman weer een 
vrijwilligersavond. Dus zet deze 
datum alvast in de agenda. 

Hoogstwaarschijnlijk zal op deze 
avond een ambulancemedewerker uit 

de RAV Zuid-Gelderland aanwezig 
zijn en ons het een en ander over het 

werk vertellen en demonstreren. 
Mocht je een specifiek onderwerp 
behandeld willen zien, laat het ons 

dan van te voren weten. De precieze 
informatie krijgt u nog te zijner tijd.  
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Opleidingen 

Er hebben zich inmiddels voldoende 
mensen aangemeld voor een nieuwe 

basistraining. Deze zal gegeven 
worden in het komende najaar, maar 
een exacte datum is nog niet 

bekend.  
Ook zullen we dit najaar en komend 

voorjaar weer een aantal 
herhalingstrainingen organiseren. Als 
je ook uitgenodigd wilt worden voor 

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

uitgenodigd. 

 

Nieuwe Stichting HartslagNu  
De samenvoeging van 
HartveiligWonen en HartslagNu, de 

twee alarmeringssystemen voor 
reanimatie en AED-hulpverlening in 

Nederland, is zo goed als afgerond. 
En als het goed is hebben alle 
hulpverleners inmiddels bericht 

gehad hierover. 
Controleer wel of uw gegevens 

nog actueel zijn (datum laatste 
cursus, e-mailadres, 
telefoonnummer, etc.) 

Er is ook nieuwe app voor alle 
burgerhulpverleners in het hele land 

beschikbaar. 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). 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 ruim 
220 hulpverleners aangemeld. De 

Hartstichting hanteert per gemeente 
de norm van 1% als dekkingsgraad. 

Met dit aantal 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. 

 

Uitbreiding van het AED-
netwerk 

 

Aangezien in de Schans ook nog het 
een en ander wordt gebouwd, willen 

we daar nog een 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 

Naar aanleiding van een opmerking 
van 1 van onze hulpverleners op een 

oproep heeft Liemerije aangegeven 
dat van alle gebouwen van deze 
organisatie nagegaan zal worden of 

er AED’s aanwezig zijn en zo ja, dan 
zullen deze aangemeld worden bij 

HartslagNu. 
 
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.  
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Buurt AED 
 

We willen jullie graag attenderen op 
het fenomeen 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 
 
In juli hebben alle AED’s, waarvoor 

de Stichting een onderhoudscontract 
heeft afgesloten, hun jaarlijkse 

onderhoud gehad. Waar nodig zijn de 
elektroden en/of accu vervangen. 
1 van onze AED’s is in juli gebruikt; 

dezelfde dag nog is dit toestel door 
onze service-partner gecontroleerd 

en zijn de elektroden vervangen. 
 

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. 

 

Afmelden voor de nieuwsbrief 
 
Als U onze nieuwsbrief niet meer wilt 

ontvangen, kunt U een mailtje sturen 
naar onze secretaris: 
st6minwv@xs4all.nl 
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