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Nieuwsbrief
Hart voor Diepenveen november 2012
Nazorg bij een reanimatie
Het reanimeren van een persoon is niet iets wat je zo even doet. Vooral als het een eerste keer is, kan het
een diepe indruk achterlaten. Hoewel snel beginnen met reanimeren de overlevingskans aanzienlijk kan
verhogen, overlijdt helaas toch nog 50 % van de slachtoffers direct of binnen enkele dagen.
Het is niet ongewoon dat je met zo’n indrukwekkende ervaring enkele dagen of weken rondloopt. Je vraagt je
af: heb ik het wel goed gedaan?
Ook kan het zijn, dat anderen al aan het reanimeren zijn en jij niet goed weet wat je moet doen. Weggaan,
omdat er al voldoende mensen zijn of je juist aanbieden.
Allemaal situaties die zich voor kunnen doen in de praktijk. Het is dan wel belangrijk er met anderen over te
praten en je hart te luchten. In de cursussen Reanimatie en AED gebruik zullen we ook hier aandacht aan
schenken. De cursusleiders Frank Hammann (tel. 06 13 75 26 66) en Jeannet van Essen (tel. 06 14 98 34 10)
hebben aangegeven, dat ze gebeld mogen worden, als je even wilt praten over een reanimatie waar je voor
bent opgeroepen.
Daarnaast kun je altijd Slachtofferhulp Nederland (www.slachtofferhulp.nl) tel. 0900 – 0101 (lokaal tarief)
bellen voor ondersteuning.

Nieuwe AED
Dit jaar bestond de Diepenveense Begrafenis Vereniging 80 jaar. Ter gelegenheid hiervan wilde het bestuur
van de DBV de gemeenschap van Diepenveen een cadeau aanbieden. In goed overleg hebben ze ons een
nieuwe AED met kast overhandigd tijdens hun receptie op 6 oktober. Hiervoor zijn we de DBV zeer
erkentelijk.
De nieuwe AED komt te hangen bij de heer
Bodifée aan de Averlose Houtweg aan de woning
rechts bij de ingang van de begraafplaats
Tjoenerhof.
Zo kan de AED gebruikt worden, als er tijdens een
uitvaart iemand onwel wordt. Ook beginnen veel
hardlopers hier hun rondje en ook bij deze groep
hoor je regelmatig in Nederland dat er iemand
een hartstilstand krijgt.
De kasten waren tot nu toe geel, maar deze
bleken niet meer leverbaar bij onze leverancier.
De nieuwe kast is groen met daarop het AED-logo.

HartslagNu.nl
Onlangs kregen velen van ons een bericht van HartslagNu. Voor de zekerheid nemen we het in deze
nieuwsbrief op, zodat iedereen op de hoogte is.
Uit e-mail HartslagNu:
Beste burgerhulpverlener,
Er gaat iets veranderen: de alarmeringssystemen AED Alert en AED Locator worden samengevoegd tot één nieuw
systeem met de naam HartslagNu.
HartslagNu is het nieuwe alarmeringssysteem voor het inschakelen van burgers bij reanimaties. Vanaf
1 november 2012 wordt er met HartslagNu gealarmeerd en niet meer met AED Alert of AED Locator. Alle
vrijwilligers die ingeschreven stonden in AED Alert en AED Locator zijn nu opgenomen in HartslagNu. De oproepen
die je vanaf dat moment krijgt hebben dan als afzender HartslagNu.

Wat is HartslagNu?
HartslagNu is ontwikkeld in opdracht van de stichting Hartslag voor Nederland, een samenwerkingsverband van
regionale ambulancediensten ter bevordering en facilitering van burgerhulpverlening aan slachtoffers van een
acute circulatiestilstand. Onder het motto “Van elkaar, met elkaar en voor elkaar” streeft de stichting naar één
platform voor heel Nederland, waarbij in elke ambulanceregio gelijk wordt gehandeld.

Waar wordt HartslagNu ingezet?
Nederland kent 24 ambulanceregio’s. Op de website www.hartslagnu.nl is een kaartje te vinden van de verdeling
daarvan over Nederland. Hierop kun je zien of je ook in een regio woont waar HartslagNu actief is of binnenkort
zal worden. Dit is in totaal in 17 van de 24 regio’s het geval. We zijn daarmee een aardig eind op weg naar een
landelijke dekking! In totaal staan er op 1 november 2012 bijna 43 000 burgerhulpverleners in HartslagNu.

Gegevens beheren
De website www.hartslagnu.nl gaat de laatste dagen van oktober online. Via deze website kun je inloggen voor
het beheren van je eigen gegevens, op dezelfde manier als je gewend was met AED Alert of AED Locator. Het
inloggen gebeurt met je mobiele telefoonnummer als gebruikersnaam (met toevoeging van de landcode 31, dus
bijv.: 31612345678) en met het wachtwoord dat je gewend was. Ben je je wachtwoord kwijt dan kan er een nieuw
wachtwoord worden opgevraagd.
Je komt vervolgens in het besloten gedeelte terecht waar je je eigen gegevens en die van de eventuele AED’s die
je beheert kunt inzien en aanpassen. Ook kun je daar zien welke oproepen je hebt gehad en is er de mogelijkheid
om een evaluatieformulier m.b.t. die oproep in te vullen.
We hopen dat je op deze website alles kunt vinden wat je nodig hebt als burgerhulpverlener.

Wat is nieuw?
Nieuw is dat er in het sms-bericht een link is opgenomen waarmee je, als je gebruik maakt van een smartphone,
de route naar het slachtoffer kunt opvragen. Door op de link te klikken schakelt de smartphone naar Maps en
wordt de snelste route weergegeven.
De wijze waarop het systeem naar hulpverleners zoekt is ook anders: het systeem zoekt vanaf het adres van het
slachtoffer naar de 30 hulpverleners van wie het adres het dichtst bij het adres van het slachtoffer ligt. Hierdoor
zullen er niet meer dan 30 hulpverleners worden gealarmeerd. Het kan dus voorkomen dat je geen sms hebt

gekregen, maar een kennis die een paar huizen verderop woont wel. De werkwijze van een cirkel met een straal
van tenminste 500 meter is dus verlaten.

Feedback
We staan open voor feedback! Tips en opmerkingen zijn welkom en kunnen ons gemeld worden via onze
contactpagina of via het e-mailadres info@hartslagnu.nl .
Met vriendelijke groet,
Wim van der Worp
Bestuurder Stichting Hartslag voor Nederland

De vorige nieuwsbrieven van de stichting Hart voor Diepenveen zijn nog te vinden
op www.diepenveen-dorp.nl onder de rubriek Verenigingen bij Stichting Hart voor Diepenveen.
Geen Nieuwsbrief meer ontvangen? Klik hier.

