
 Boxbergerweg 46 
 7431 PN Diepenveen 
Tel. 06 42 50 35 58 
E-mail hartvoordiepenveen@gmail.com 

Nieuwsbrief  
Hart voor Diepenveen mei 2012 

Bestuurswisseling 

Dit voorjaar hebben Sybald Agema (secretaris) en Jeroen Altorf (penningmeester) na een zittingsperiode van 
vier jaar afscheid genomen van het bestuur van de stichting. 

 Gelukkig zijn er twee nieuwe mensen bereid gevonden hun functie over te nemen: Floor Dijkstra (secretaris) 
en Ron Grondhoud (penningmeester). 

 

Reanimaties 

Op 3 maart en 6 april van dit jaar zijn er mensen via een SMS-bericht van AED locator opgeroepen voor een 
reanimatie. Het betrof reanimaties van een mevrouw aan de Draaiomsweg en een man aan de 
Nieuwenhuisstraat, waarbij ‘onze’ vrijwilligers actief hebben gereanimeerd. 

In het eerste geval werd de reanimatiepoging op aanwijzing van het ambulancepersoneel na een half uur 
intensief reanimeren en in overleg met de familie gestopt. De AED gaf alleen aan, dat er gereanimeerd moest 
worden. Een schok was niet nodig. Waarschijnlijk had deze mevrouw al enkele minuten gelegen voor de 
hulpverlening op gang kwam. 
Bij het tweede geval gaf de AED in totaal drie schokken en is er actief gereanimeerd. Het slachtoffer is met 
spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar is later op de avond overleden. 
(Zie ook het artikel over SMS Locator verderop) 

 

Wilt u ook een cursus of herhalingscursus volgen? 

De stichting Hart voor Diepenveen hoopt, dat nog veel mensen een cursus Reanimatie/gebruik AED willen 
volgen. Hoe meer mensen deze vaardigheden bezitten des te groter de kans dat iemand aanwezig is bij een 
persoon die plotseling een hartstilstand krijgt en derhalve snel kan beginnen met reanimeren.  

Afgelopen jaren heeft de stichting Hart voor Diepenveen een groot aantal cursisten opgeleid voor reanimatie 
en AED-gebruik. Deze cursussen werden door de bestuursleden Frank Hammann en Jeannet van Essen 
gegeven, die beide AED-instructeur zijn. Zij hebben voor het geven van de cursussen geen kosten berekend. 
Het cursusgeld dat betaald werd, is gebruikt voor lesmateriaal, lesruimte en het aanvragen van certificaten. 

Het aantal nieuwe cursisten neemt nog steeds toe en het aantal herhalingscursisten blijft redelijk stabiel, wat 
natuurlijk fantastisch is. Voor de stichting is het echter niet meer te doen om de cursussen in eigen beheer te 
organiseren.  

De cursisten zijn nu overgedragen aan de stichting AED en reanimatieonderwijs IJsselland. Via deze stichting 
zullen cursisten een uitnodiging krijgen voor de herhalingslessen. De cursisten bepalen zelf of ze via deze 
stichting opgeleid willen worden of dat ze een andere keuze maken. 

De cursusleiders van de afgelopen jaren zullen zoveel mogelijk ingezet worden op de groepen van Diepenveen.  

Contactpersoon van Stichting AED IJsseland is: Dimitri de Klerk 
      aanwezig op: Dinsdag & Donderdag 
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      Tel: 0570 - 62 99 78 
      Email: Allround@lifecarecs.nl 

 

AED locaties  

Graag brengen we nogmaals onder de aandacht waar de AED’s in Diepenveen hangen, die dag en nacht 
beschikbaar zijn. Ga gerust een keer kijken waar de dichtstbijzijnde AED bij jou hangt, zodat je bij een 
eventuele oproep snel de AED kunt ophalen. 

1. Bloemsierkunst Flierman 

Oranjelaan 68 (rechts achter winkel)  

2. Fam. Presser en Koldewijn  

Lichtenbergerlaan 50 – 52 (tussen carports) 

3. Sparrenheuvel Woon- en Zorgcentrum 

Burg Doffegnieslaan 2/A (binnen nabij receptie) 

4. Mevr. R. Peters 

Reiner Zwaeffkenstraat 22 (rechts onder carport) 

5. Fam. P. Brandwagt 

Burg. Crommelinlaan 61 (rechts onder carport) 

6. Tankstation de Keur 

Olsterweg 21 (links van entree winkel) 

7. Rande/De Bloemendal fam. Roetert 

Sallandsweg 1 (bij de melkkamer rechts) 

8. Fam. Hulman 

Dorpsstraat 41/F (rechts onder carport) 

9. Paramedisch Centrum De Spil 

Draaiomsweg 46/A (in gang links van gebouw) 

10. Fam. Tijl 

Burg. Smijterweg 16 (links zijkant huis) 

16. Fam. Grondhoud (nieuw sinds december 2010) 

Boltelaan 19 (rechts onder carport) 

Daarnaast zijn er nog een aantal AED’s beschikbaar op plaatsen die alleen toegankelijk zijn op bepaalde tijden:  

 Huisartsenpraktijk Diepenveen 
 Dorpsstraat 16 

11. Bibliotheek Diepenveen 

Burg. Crommelinlaan 1 

12. Tennisclub De Schapekolk  

Burg. Crommelinlaan 2 

13. Diepenveense Sport Club (DSC) 

Schuurmansweg 20/A 

14. Hof van Salland 

Drpsstraat 30 

15. Sallandsche Golfclub 'De Hoek' 

Golfweg 2 

In de toekomst tracht de stichting nog AED’s op te hangen aan de Wetermansweg/Koopmansweg (17), 
Randerstraat/Bockhorsterstraat (18) en Boxbergerweg/Randerstraat (19) 
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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. 

Inmiddels is er een nieuwe versie van AED Locator en is de verwerking van gegevens hiervoor veranderd. Tot 
eind 2010 moesten alle gegevens door ons worden aangeleverd en werden ze door de Regionale Ambulance 
Voorziening verwerkt. 

Sinds 2010 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.eu gaan. In het 
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.  

http://www.aedlocator.eu/
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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. 

Mijn e-mailadres is niet bekend 
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. 

 

Apps voor ondersteuning bij een reanimatie en  voor overzicht AED’s 

Het is ook mogelijk een overzicht van beschikbare AED’s op je Iphone of mobiele telefoon te krijgen  met een 
App die te downloaden is vanaf de site http://www.aed4.eu/?page=overAED  

Reanimatie App  
Wilt u uw reanimatiecursus opfrissen? Heeft u ondersteuning nodig bij het verlenen van hulp bij een 
hartstilstand? Hiervoor ontwikkelde de Hartstichting de Reanimatie App.  

De Reanimatie App is bedoeld voor mensen die een reanimatie-/AED-cursus hebben gevolgd. Het helpt om uw 
kennis van reanimeren op te frissen. De App biedt ook audio-ondersteuning bij het verlenen van hulp bij een 
hartstilstand. 

Via de volgende link kunt u de reanimatie app downloaden: http://www.hartstichting.nl/hartstichting/apps/ Of 
via hun telefoon zoeken met behulp van de woorden aed of reanimatie. ( in de app-store of via google play). 

De Reanimatie App is gratis. 

De vorige nieuwsbrieven zijn nog te vinden op www.diepenveen-dorp.nl onder de rubriek Verenigingen bij 
Stichting Hart voor Diepenveen. 

Geen Nieuwsbrief meer ontvangen? Klik hier. 
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