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Nieuwsbrief
Hart voor Diepenveen december 2010
AED Locator
Regelmatig krijgt de stichting Hart voor Diepenveen de vraag, of Diepenveen al is aangesloten op AED
Locator, het systeem waarbij vrijwillige hulpverleners per Sms worden opgeroepen bij een slachtoffer met
een hartstilstand. Dit is inderdaad het geval. Alle ons bekende mensen die zich hier voor opgegeven hebben
zijn in het systeem ingevoerd, evenals alle locaties van de AED’s in Diepenveen.
In de brochure die in oktober huis aan huis is verspreid zit een plattegrond met een lijst van alle beschikbare
AED’s.
Inmiddels is er een nieuwe versie van AED Locator en is de verwerking van gegevens hiervoor veranderd. Tot
vorige maand moesten alle gegevens door ons worden aangeleverd en werden ze door de Regionale
Ambulance Voorziening verwerkt.
Vanaf heden kan iedereen zelf zijn gegevens registreren, inzien en wijzigen. Mensen die door de RAV zijn
ingevoerd kunnen zichzelf opzoeken en hun gegevens controleren. Ook kan men nu meerdere locaties opgeven
en op welke tijden men per dag van de week op die locaties beschikbaar is. Zo kunt u bijvoorbeeld opgeven op
welke tijden u thuis beschikbaar bent en op welke tijden u op uw werk beschikbaar bent.
Om uw gegevens te controleren in AED Locator moet u naar de site www.AEDLocator.nl gaan. In de
openingsscherm krijgt u de vraag of u al bent geregistreerd met de mogelijkheid om in te loggen. Voer hier uw
e-mailadres in waarmee u bij ons bekend bent (en via welk adres deze nieuwsbrief naar u is gezonden).
Vervolgens moet u een wachtwoord in voeren. Dat wachtwoord hebt u nog niet. Klik daarom op de regel er
onder: Wachtwoord vergeten? Klik hier.
Vervolgens krijgt u een kader waarin u uw e-mailadres in kunt vullen en uw wachtwoord kunt vernieuwen. AED
Locator stuurt vervolgens een nieuw wachtwoord naar het opgegeven e-mailadres. Met dat wachtwoord kunt
u na ontvangst inloggen.
U krijgt na het inloggen een scherm waarin u meerdere opties heeft o.a. uw accountgegevens wijzigen. Daar
kunt u ook een nieuw wachtwoord instellen. Verder ziet u daar een tab voor Locaties en Beschikbaarheid.
Met de tab Locaties kunt u de locaties waar u regelmatig aanwezig bent opgeven. Er zal nu één locatie zijn
aangegeven zonder naam (titel) of als titel Algemeen. U kunt deze zelf wijzigen door er op te klikken en
bijvoorbeeld de titel Thuis geven. Daarnaast kunt u desgewenst een extra locatie aanmaken bijvoorbeeld uw
Werk. Extra locaties kunt u altijd weer verwijderen, maar er moet altijd minstens één locatie blijven staan.
Met de optie Beschikbaarheid kunt u per locatie aangeven of u daar 24 uur per dag 7 dagen in de week
beschikbaar, op specifieke tijden beschikbaar of niet beschikbaar bent. Als u aangeeft op specifieke tijden
beschikbaar kunt u nog aangeven welke tijden en zelfs meerdere tijdspannen voor die locatie op een dag
aangeven.
Is uw e-mailadres nog niet bekend in AED Locator bij het inloggen, dan kunt u zichzelf registreren. U moet
vervolgens een aantal gegevens invullen (het NRR-reg.nr. vindt u op het certificaat dat u na uw cursus hebt
ontvangen), waaronder ook uw mobiele telefoonnummer. Naar dit nummer wordt een SMS gestuurd met een
verificatiecode. Deze code moet u ter controle invullen. Na alles ingevuld te hebben, krijgt u een e-mail met uw
gebruikersnaam (uw e-mailadres) en een wachtwoord. Daarmee kunt u inloggen en verder werken zoals boven
is aangegeven.

Graag nodigen wij u uit een en ander uit te proberen, wel met het verzoek nauwkeurig uw gegevens in te
vullen. Hiervan is het systeem afhankelijk en daarmee ook de daaruit voortkomende hulpverlening bij een
hartstilstand!
Als u problemen ondervindt met het inloggen of registreren bij AED Locator, kunt u ons een e-mail sturen.
Misschien kunnen wij u helpen of anders informatie inwinnen.

Reanimatiepoging Dorpsstraat
Enkele weken geleden hebben twee mensen uit Diepenveen een reanimatiepoging gedaan bij de heer van
Zijl aan de Dorpsstraat. Helaas heeft hulp niet meer mogen baten.
Twee vrijwilligers Frederie en Hans Tiebot werden door de dochter van de heer van Zijl gebeld met de vraag
waar de dichtstbijzijnde AED hing. Zij zijn toen direct ter plaatse gegaan met een AED.
Op zich hadden via een SMS bericht van het systeem AED Locator – waar Diepenveen nu op is aangesloten vrijwilligers opgeroepen moeten worden. De meldkamer van 112 heeft ook een signaal naar AED Locator
gestuurd, maar door een technische fout in de verbinding tussen de meldkamer en het systeem AED Locator is
het adres niet meegestuurd. Om die reden kon AED Locator niet correct op de melding reageren en zijn er geen
Sms’en rond gestuurd.
Twee weken later heeft de meldkamer dit incident nagebootst ter controle, maar daarbij vond per ongeluk een
daadwerkelijk alarmering plaats en werden er Sms’en rond gestuurd. De meldkamer heeft direct mevrouw van
Zijl gebeld en hun excuses aangeboden. Zij vond het positief, dat de meldkamer dit voorval onderzocht. Op
deze melding heeft in ieder geval één mevrouw gereageerd, die bij mevrouw van Zijl is geweest.
Inmiddels is de fout in de verbinding tussen meldkamer en AED Locator opgelost.

Elfde locatie met AED
Zeer binnenkort zal in Diepenveen de elfde locatie in gebruik worden genomen waar dag en nacht een AED
beschikbaar is. Deze AED komt te hangen bij de familie Grondhoud onder de carport op de Boltelaan 19 op
het punt waar het fiets/voetpad de Boltelaan kruist.
Als de levering volgens verwachting verloopt, zal de AED daar rond half december hangen.

Kalenderactie
Bloemsierkunst Flierman steunt de stichting Hart voor Diepenveen met de verkoop van de Diepenveen
maandkalender 2011. Van de opbrengst komt per kalender € 5,00 ten goede aan de stichting voor de
aanschaf van een AED.
De kalender heeft het formaat A3 (42 x 29,7 cm) en bevat 12 foto’s van locaties of activiteiten in en rond
Diepenveen. De kalender is te koop bij Bloemsierkunst Flierman en Tankstation de Keur. Ook is de kalender te
koop tijdens de Kerstmarkt in en rond de dorpskerk op zaterdag 11 december van 17.00 tot 20.00 uur in de
kraam van Bloemsierkunst Flierman.
Voor een voorbeeld van de kalender:
http://www.diepenveen-dorp.nl/Documenten/kalender2011vb.pdf

