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1. Fusie van HartslagNu en de gevolgen voor u
als vrijwillig hulpverlener.
De samenvoeging van HartslagNu en Hartveilig
Wonen is inmiddels een feit. Helaas is het
proces niet vlekkeloos verlopen, maar met veel
inzet van ons bestuurslid Mathieu Jenniskens is
voor onze organisatie alles toch nog op zijn
pootjes terechtgekomen.
Bijna alle bij ons geregistreerde vrijwilligers staan
nu geregistreerd in het nieuwe systeem van
HartslagNU en kunnen dus worden opgeroepen.
NB: Het nieuwe systeem registreert slechts

één persoon per e-mailadres. Dit betekent dat
echtparen die voorheen gebruik maakten van
hetzelfde e-mailadres, nu elk met een ander
e-mailadres een account moeten aanmaken
om geregistreerd te kunnen worden.

Vooral het downloaden van de nieuwe app
leidde tot problemen, maar indien dit niet is
gelukt kunt u via een sms worden opgeroepen
voor een reanimatie.
Jammer is wel dat wij als bestuur geen
informatie meer kunnen inzien m.b.t. de
oproepen en de resultaten. Ging het
daadwerkelijk om een circulatiestilstand of was
er iets anders aan de hand? Is de reanimatie
geslaagd en is het slachtoffer met hartslag de
ambulance in gegaan? Informatie die wij in het
oude systeem meestal wel konden
achterhalen.
Als er nog vragen zijn over het nieuwe systeem
aarzel dan niet en vraag het ons via info@aedheumen.nl of via de button “Contact” op onze
website. Wij zullen proberen deze zo goed
mogelijk te beantwoorden.
2. Wijzigingen in ons bestuur.
In onze vorige nieuwsbrief hebben wij gemeld
dat Truus Bax-Essers tot ons bestuur is
toegetreden. Helaas heeft Truus om
persoonlijke redenen hiervan af moeten zien.
Wij hebben Jolanda Massaar bereid gevonden
om, in elk geval voorlopig, ons bestuur te
versterken.
Per 1 januari 2019 beëindigt onze
penningmeester Erik Schambach zijn
lidmaatschap van ons bestuur. Erik heeft 5 jaar
lang de kas van onze stichting beheerd en heeft
aanvankelijk ook de vrijwilligersadministratie
voor zijn rekening genomen. Wij zijn Erik
dankbaar voor zijn inzet.

3. Gratis reanimatie-les?
Ja, onze stichting biedt u als vrijwilliger gratis
de basiscursus reanimatie aan en jaarlijks de
herhalingslessen. Toch heeft onze stichting
geen inkomsten die deze kosten dekken. De
instructeur is een professional en moet
derhalve wel worden betaald. Om op deze
wijze te kunnen blijven werken hebben wij uw
hulp nodig en wel als volgt:
• Declareer de factuur die u na de
instructie-avond van ons ontvangt bij
uw zorgverzekeraar. Stuur de
vergoeding die u ontvangt door naar
IBAN: NL25RABO 0 1253.72.590,
ten name van AED Heumen.
Ontvangt u geen vergoeding, dan hoeft
u ons niets te betalen, maar dat mag
natuurlijk wel.
• Als u zich heeft aangemeld voor een
cursusavond, kom deze afspraak dan
ook na. Het inhuren van een instructeur
voor slechts enkele mensen is een
kostbare aangelegenheid. Bovendien is
het werken in een groep van ca. 15
mensen beter en gezelliger. Mocht u
onverwacht verhinderd zijn, laat het
ons dan weten zodat mogelijk iemand
anders uw plaats kan innemen.
4. Reanimatiemeldingen
In 2018 zijn er tot nu toe in onze gemeente
7 reanimatiemeldingen geweest: 1 melding
was geen reanimatie; 2 reanimaties zijn niet
gelukt; van 2 reanimaties is de afloop niet
bekend; 2 volledig geslaagde reanimaties
waarbij de slachtoffers lopend het ziekenhuis
hebben verlaten.
Als bestuur blijven wij proberen de resultaten
van het werk van onze vrijwilligers te volgen.
Dit zal helaas met de nieuw organisatie van
HartslagNu moeilijker worden. Als u weet dat
iemand in uw omgeving is gereanimeerd en u
kent het resultaat meld het dan a.u.b. aan ons.
Dit kan via info@aed-heumen.nl
Cursusavonden: voor 2019 zij voorlopig de
volgende data gepland voor een
herhalingsavond: 26/2; 9/5; 28/8; 26/9; 11/12.
Zie hiervoor ook de agenda op onze website

Gelukkig hebben zich ook weer een aantal
nieuwe vrijwilligers aangemeld. Voor hen
wordt in februari een basiscursus georganiseerd.
Zodra hiervan de datum bekend is staat deze
ook op de website.
.
5. 10 jaar Hartveilig Heumen
Onze stichting is opgericht op 16 augustus
2016 en bestaat dus 12 jaar. In december 2008
zijn de AED’s geïnstalleerd en is het systeem
operationeel geworden. Dat is deze maand al
weer 10 jaar geleden.
Sindsdien zijn er 70 reanimatie meldingen
geweest, waarbij 21 personen met succes zijn
gereanimeerd. Dit ligt ruim boven het landelijk
gemiddelde.
Laten wij er met zijn allen vooral trots op zijn
dat, dankzij het werk dat wij gezamenlijk
leveren, deze mensen hun leven kunnen
voortzetten.
6. Gebruik hartmassageapparaat door
ambulancedienst
De Ambulancedienst van de RAV Gelderland
Zuid maakt gebruik van een
hartmassageapparaat, de Auto Pulse van Zoll,
voor het toepassen van borstcompressies. Een
hartmassageapparaat is bestemd voor gebruik
door professionele Ambulance- hulpverleners
en vervangt een persoon die met de handen
borstcompressies toepast. Degene die wel eens
bij een reanimatie zijn geweest, hebben
misschien zo’n apparaat gezien. De borstkas
van het slachtoffer wordt door het apparaat
ingedrukt en het kan best heftig overkomen als
je het apparaat voor het eerst in werking ziet.
Een filmpje over de werking van het apparaat
kan je hier zien
https://www.youtube.com/watch?v=csE2v_dn
Vxc. Een hartmassageapparaat vervangt
overigens niet de inzet van een defibrillator en
omgekeerd.
Het jaar 2018 loopt weer ten einde.
Ons bestuur wenst alle vrijwillige hulpverleners
prettige feestdagen en een gelukkig en gezond
2019 !
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