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RED LEVENS
IN JOUW BUURT
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Kun

jij reanimeren?

Witjij hetpen ats iemand in jouw buurt
wordt getroffen door een hartstilstand?
Als je bijons bent aangemeld als
burgerhulpverlener, roepen we je op
om direct hulp te verlenen.

WORD BURGERHULPVERLENER!
Meld je aan bij HartslagNu,
het reanimatie oproepsysteem van Nederland.

www.hartslagnu.nI

Zo werkt het:
Bij een 112-meldingvan een hartstitstand,

We roepen alle burgerhulpverleners in de buurt

roepen we alte burgerhulpverleners op in een

op, zodat er altijd wel iemand is die kan.

straat van 750 meter rond het slachtoffer.

Word je opgeroepen en komt het net niet uit, dan
mag je de oproep afiruijzen.

Je krijgt dan via je mobiet de opdracht om:

.
.

direct naar het adres van het slachtoffer te

Zodra voldoende bu rgerhulpverteners op

gaan en te reanimeren

de oproep hebben gereageerd, krijgen de

ót

overige opgeroepen burgerhulpverleners een

om eerst de dichtstbijzijnde AED te halen die

annuleringsbericht.

bekend

gaan.

is in het systeem en deze naar

het

Z'rj hoeven

dan niet meerte

stachtoffer te bren gen.
Vaak ben je met meer burgerhulpverleners om

samen hutp te verlenen totdat de ambulance
er is. De medewerkers van de ambulance nemen

12:15:05 REANIMATIE!
HOOFDSTRAAT 65, DEN HAAG
https://goo.9ll23657 SMS 'Ja'als je gaat

de hulpverlening daarna van je over.

Mogen weiou oproepen
om te reanimeren?
Ben

je

18

jaar of ouder en heb je

leren reanimeren?
Metd je aan op

.

.
.
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Bij het app- of sms-bericht
zit een tinkie met een
routebeschrijving.

.

www.haÉslagnu.nl
Stelje beschikbaarheid in.
Vutin waar je opgeroepen wilt
worden.
lnstalteeronze app op je tetefoon.
Witje geen app, dan alarmeren
we je persms.
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Is de AED in

jouw buurt al

bij ons aangemeld?
Bijeen hartstilstand sturen we
bu rgerhu

lpverleners naar de

dichtstbijzijnde AED die bekend
is in ons systeem. Daarom is het

betangrijk dat atle AED's bij ons
worden aangemeld.
Meer informatie op

www.hartslagnu.nl

We zijn er voor

je

Je kr'rjg na een oproep van ons attijd een vragenl'rjst
met de vraag

ofje hulp hebt verleend en behoefte

Een reanimatie kan een emotionele ervaring zijn.

Helaas loopt het niet attijd goed af. Als je hulp hebt

hebt aan contact. Als het nodig is, bieden wij of een

geboden,

aangewezen instantie een luisterend oor.

dat dat nooitjouw schuld

ís het

betangrijk dat je jezelf realiseert
is.

Zonder hulp redt het

slachtoffer het sowieso niet.

BAS KWAM IN ACTIE ALS
BURGERHU LPVERLEN ER

Het alarmeringssysteem bij reanimatie in Nederland

art
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jaar krijgen zo'n 17.000 mensen buiten het ziekenhuis een

circutatiestilstand, ook weI hartstilstand genoemd. Als omstanders binnen
6 minuten reanimeren en een AED inzetten, heeft het slachtoffer de grootste

;1,?s

overlevingskans. Als elke seconde telt, is snelle hulp van levensbelang!

Nederland heeft daarom een uniek reanimatie oproepsysteem: HartstagNu.
Belt iemand 112 bij het vermoeden van een hartstilstand, dan roept het
systeem automatisch burgerhutpverleners op in de buurt van het slachtoffer.

Zijkrijgen de opdracht om te reanimeren óf de dichtstbijzijnde AED te haten
die is aangemeld bij het systeem.
Zo krijgt het stachtoffersnel de juiste hutp, terw'rjlde ambulance onderweg is.

Deze flyer

HartstagNu is een samenwerking van de

Hartstichting, het Rode Kruis en Stan.
Atle ambulancediensten in Nederland zijn

aangesloten op het systeem van HartslagNu.
Meer informatie & aanmelden

www.hartslagnu. nl
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