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Beste leden 

 

Het nieuwe jaar is weer begonnen en we 

zijn ook gestart met een nieuwe EHBO 

opleiding. Aan deze opleiding nemen 

maar liefst twaalf cursisten deel, 

waarvan drie heren en negen dames. Er 

zijn jonge ouders, die het handig vinden 

voor het kunnen verzorgen van kinderen 

of in de verzorging. Men wilde iets meer 

kunnen doen, dan staan kijken en zo 

waren er nog meer opmerkingen. Al met 

al een mooie groep, die hard aan hun 

EHBO diploma gaan werken.  

 

----------------------------------------------  

 

Wist u dat: 

 

# onze ledenbestand is gezakt naar 122 

leden; 

# de helft van onze leden tussen de 50 

en 60 jaar oud zijn; 

# ons bestand uit 73 vrouwen en 49 

mannen; 

# we op dinsdag 9 mei 2017 onze 

jaarvergadering gepland hebben staan; 

# wij zoeken naar nieuwe bestuurders, 

maar helaas weinig mensen die hier tijd 

voor kunnen vinden; 

 

 

---------------------------------------------- 

 

 

Een geweldige sponsor 

 

Tijdens de Kerstdagen hebben wij als 

vereniging een geweldig cadeau 

gekregen om onze caravan schoon te 

kunnen spuiten.  

 

Wij willen nogmaals vanaf deze plaats de 

firma Karcher hiervoor hartelijk 

bedanken.  
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Uitbreiding nieuwe AED 

 

De Stichting Zundert Hartveilig heeft van 

de bedrijvenkring weer een AED 

gesponsord gekregen en de stichting 

heeft de kast aangeschaft. Hierdoor is er 

weer een AED komen te hangen in onze 

gemeente op het bedrijventerrein de 

Waterman te Rijsbergen. Deze hangt ook 

in de buurt van de nieuwe woonwijk 

tussen de Waterman en Oranjestraat.  

Het is de eerste volautomatische AED en 

dus moet je niet meer op de knop 

drukken om een stroomstoot te geven. 

In de toekomst zal de stichting steeds 

meer overgaan op volautomatische 

AED’s zodat de bediener niet meer na 

hoeft te denken voor het geven van een 

stroomstoot en zich kan concentreren op 

de omgeving.  
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Uiteraard wordt de bedrijvenkring 

Zundert wederom bedankt voor deze 

jaarlijkse bijdrage aan het uitbreiden van 

AED’s.  

 

 

Wanneer word je 

opgeroepen door 

HartslagNu? (richtlijn) 

Als je bent aangesloten bij HartslagNu 

kun je worden opgeroepen om hulp te 

verlenen bij een reanimatie. Het is 

echter mogelijk dat je een oproep van 

HartslagNu ontvangt en ter plaatse blijkt 

het niet om een circulatiestilstand te 

gaan. Ook andersom is dit mogelijk: er 

kan een reanimatie zijn geweest in de 

buurt, terwijl je niet bent opgeroepen 

door HartslagNu. 

De centralist bepaalt bij binnenkomst 

van de melding of burgerhulpverlening 

wordt ingeschakeld. Deze is daarbij zeer 

afhankelijk van de binnenkomende 

informatie die de melder verstrekt. 

 

Burgerhulpverlening wordt altijd ingezet 

bij verdenking van een circulatiestilstand 

en het is veilig voor de 

burgerhulpverlener, behalve: 

 

1.        Bij trauma (complex ongeval, 

geweld/misdrijf of suïcide) 

 

2.        Als al een AED is aangesloten 

(toevoeging: en de reanimatie is 

adequaat opgestart) 

 

3.        Locatie van hulpverlening is 

een autosnelweg (toevoeging: of 

andere gevaarlijke/drukke weg) 

 

4.        Slachtoffer is een kind jonger 

dan 1 jaar 

 

Helaas is bij een melding niet altijd 

precies duidelijk waar het slachtoffer zich 

bevindt, wat de situatie ter plaatse is en 

wat de leeftijd van het slachtoffer is. Ook 

kan deze informatie verstrekt worden, 

terwijl de oproep aan de 

burgerhulpverleners reeds is verzonden. 

De centralist probeert een zo goed 

mogelijke inschatting te maken van de 

situatie, echter helaas kan niet worden 

gegarandeerd dat de 

burgerhulpverlening niet wordt 

ingeschakeld bij bovenstaande 

uitzonderingen. 

 

Voor meer informatie word je verwezen 

naar de Nieuwsbrieven van HartslagNu.  

 

 

Wat te doen met een AED na een 
oproep? 

Als je bent opgeroepen om eerst een 

AED op te halen en daarna naar het 

slachtoffer te gaan, dien je de AED na 

afloop weer terug te plaatsen in de kast 

waar je deze hebt opgehaald. Het is dan 

niet van belang of de AED gebruikt is of 

niet: de AED dien je zelf terug te 

brengen. 

 

De beheerder van de AED krijgt bij een 

oproep een emailbericht dat de AED 

mogelijk gebruikt wordt. De eheerder zal 

deze na afloop controleren en zo nodig 

weer gebruiksklaar maken. 

 

 

Heb je ons nodig, benader ons dan met 

het e-mail adres van het secretariaat: 

secretariaat@ehbo-zundert.nl 

mailto:secretariaat@ehbo-zundert.nl

