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1.  Niet-reanimatie verklaring. 
Hoe te handelen wanneer je bij een slachtoffer 
van een circulatiestilstand komt die een “niet 
reanimeren” verklaring heeft? 
Als deze verklaring, in de vorm van een hanger 
of tattoo onder de kleding verborgen zit, dan 
ben je waarschijnlijk al lang begonnen met de 
reanimatie voordat je deze ontdekt. Zodra je 
deze ziet, terwijl je vol adrenaline aan het werk 
bent, mag je zelf de keuze maken of je 
doorgaat met reanimeren of niet. Zodra het 
slachtoffer wordt overgedragen aan de 
ambulanceverpleegkundigen zullen zij de 
beslissing nemen om de behandeling te staken.  
Als een familielid of omstander zegt dat het 
slachtoffer niet gereanimeerd wil worden, dan 
ga je in elk geval door met de reanimatie tot 
een dergelijke verklaring van de patiënt 
daadwerkelijk wordt overlegd. 
 
 

2. Resultaat van de reanimatie melden. 
Als bestuur van de Stichting Hulp bij 
Hartstilstand blijven wij graag op de hoogte van 
het resultaat van reanimaties die in onze 
gemeente zijn uitgevoerd. I.v.m. de privacy 
wetgeving krijgen wij deze informatie niet 
meer van de meldkamer. Als je hoort dat 
iemand in jouw omgeving is gereanimeerd en 
je weet of deze persoon de reanimatie wel of 
niet heeft overleefd, meld dit dan alsjeblieft 
aan ons. Dit kan bij Frank Hilbrands of Mathieu 
Jenniskens. Hun telefoonnummers staan op het 
kaartje dat je van hen bij de reanimatietraining 
gekregen hebt. Je kunt dit ook melden via 
info@aed-heumen.nl  
 
In 2019 zijn er tot nu toe 6 meldingen van een 
reanimatie geweest. Wij weten dat in elk geval 
één van deze volledig is geslaagd. Een van de 
meldingen bleek niet om een reanimatie te 
gaan. Het resultaat van de overige meldingen is 
ons niet bekend. 
 
3.  Afspraak is afspraak. 
Als je je hebt aangemeld voor een 
herhalingsavond,  gaan wij ervan uit dat je ook 
komt. Je hebt dan immers een afspraak met 
onze instructeur en afspraken behoor je na te 
komen. 
Helaas gebeurt het nog te vaak dat mensen 
zich wel aanmelden maar, zonder bericht van 
verhindering, wegblijven. Dit kost onze 
stichting onnodig veel geld. Wij willen deze 
lessen graag gratis blijven aanbieden, maar dat 
kan alleen als iedereen zich aan de afspraken 
houdt. 
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4. Cursusavonden 
Voor 2019 staan nog de volgende 
cursusavonden gepland: 
Basiscursus op donderdag 20 juni. 
Herhalingsavond:  woensdag 28/8  

        donderdag 26/9  
        woensdag 11/12. 

Zie hiervoor ook de agenda op onze website 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Veiligheidsavond S.V.O. 
Stichting Verenigingsgebouw Overasselt 
organiseerde op 9 mei, voor alle vrijwilligers 
die in het Verenigingsgebouw werkzaam zijn, 
een avond over veiligheid. Op deze druk 
bezochte bijeenkomst werden workshops 
gegeven door Brandweer, Politie en onze 
Stichting Hulp bij Hartstilstand. 
Namens onze stichting waren Henny Willemsen 
en Jolanda Massaar present om uit te leggen 
hoe onze organisatie werkt en waarom 
vaardigheid in reanimatie en het gebruik van 
de AED zo belangrijk is. Jolanda demonstreerde 
daarbij hoe een reanimatie in zijn werk gaat. 
De reacties van de deelnemers waren 
enthousiast en hierdoor hebben zich ook weer 
nieuwe vrijwilligers bij ons aangemeld. 
 
Wij wensen iedereen een zonnige zomer en 
denk eraan: 
 

ELK HART MOET BLIJVEN KLOPPEN 
 
 
 
 


