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Clickbandjes maken contact hulpverlener en 
slachtoffer mogelijk 
 
Stichting Hart4All helpt burgerhulpverleners om na hun inzet bij een reanimatie  
of ernstig ongeluk in contact te komen met het slachtoffer (of diens familie) en  
andere betrokken burgerhulpverleners.
Immers, met de nieuwe privacywet is contact tussen slachtoffer en eerstehulp-
verlener eigenlijk niet meer mogelijk. Maar de behoefte is er meestal wel! En daar 
heeft Hart4All nu een oplossing voor: clickbandjes! Ook UMCG Ambulancezorg 
werkt hier nu mee. 

 

Hoe gaat dit dan?
De ambulancemedewerkers van UMCG Ambulancezorg hebben clickbandjes van 
Hart4ALL bij zich. Zowel slachtoffers als burgerhulpverleners krijgen een bandje. 
Op het bandje staat een unieke code. Daarmee kun je inloggen op de website 
www.hart4all.nl. 

Op de website kunnen hulpverleners en slachtoffers aangeven of ze met elkaar in 
contact willen komen. Ook kun je als hulpverlener met andere betrokken  
hulpverleners in contact komen. En dat is belangrijk! Want contact helpt vaak om 
beter te verwerken wat er is gebeurd. Vooral slachtoffers en familieleden hebben 
vaak nog heel veel vragen en willen graag hun dank uitspreken naar de eerste-
hulpverleners! 

Dus, raak je betrokken bij een reanimatie of ernstig ongeval? En komt er een  
ambulance van UMCG? Neem dan het clickbandje van Hart4ALL aan!

Meer weten?
Kijk dit filmpje op youtube: https://www.youtube.com/watch?v=KfFL9ICdtZA

 
Samenvatting algemene ledenvergadering

Kon je er niet bij zijn op de algemene ledenvergadering, 11 september? Dan heb 
je heel wat gemist! Daarom hier heel kort de belangrijkste zaken:
* Anja Bruining – Bremer en Sjoukje Venema – van der Bij hebben 25 jaar hun 
diploma en zijn in het zonnetje gezet!
* Voorzitter Jan van der Bij is onderscheiden met de Grote Zilveren Medaille. 
Daarom was er voor iedereen taart. En voor Jan heel veel felicitaties, bloemen en 
lekkers!
* Loek Punt van Alzheimer Nederland afdeling Friesland heeft een presentatie  
gegeven over Alzheimer. De powerpointpresentatie is beschikbaar via het  
secretariaat.
* Bestuurslid Hieke Stellema (ledenadministratie) geeft het stokje door aan  
Rob de Vries. (Hij stelt zich hieronder even voor!)
* Het boekjaar wordt verlengd zodat we vanaf 2019 een boekjaar hebben dat  
loopt van 1 januari tot 31 december.
* Het is tóch gelukt een extra groep cursisten op zaterdag in te plannen. 
Zaterdag is nu helemaal vol!
* In november starten we met een nieuwe beginnersgroep! 
 

Even voorstellen: Rob de Vries
 
Tijdens de afgelopen algemene ledenvergadering ben ik 
gekozen als bestuurslid en ik zal mij kort even voorstellen. 
Mijn naam is Rob de Vries. Ik ben 38 jaar, woonachtig in 
Buitenpost, getrouwd en vader van een dochter van 1,5 jaar.  
Ik ben werkzaam bij woningcorporatie Elkien in Heerenveen.
 
Afgelopen jaar ben ik voor het eerst in aanraking gekomen met de EHBO  
vereniging Buitenpost-Gerkesklooster en heb ik mijn basiscursus EHBO behaald. 
Na deze cursus ben ik door Jan van der Bij gevraagd of ik interesse had in een  
bestuursfunctie in verband met het vertrek van Hieke Stellema. Hier heb ik niet 
lang over na hoeven denken. Ik heb tijdens de basiscursus de vereniging  
leren kennen als een enthousiaste vereniging met betrokken leden en wil daar 
graag een bijdrage aan leveren. 
 
Ik hoop dat ik van toegevoegde waarde kan zijn voor de vereniging en hoop jullie 
snel eens te spreken tijdens een bijscholing of vergadering.

Oproep aanmeldingen HartslagNu
Kun en durf jij te reanimeren? Jouw hulp als reanimatie-burgerhulpverlener kan 
van levensbelang zijn! Check op Hartslagnu.nl wat jij kunt betekenen.

“HartslagNu is het landelijke platform voor burgerhulpverlening bij een  
hartstilstand. Je sluit je aan bij HartslagNu wanneer je hulp wilt bieden bij een 
(mogelijke) reanimatie. Ook wanneer je een AED in bezit hebt en deze  
beschikbaar wilt stellen als het nodig is, kan je deze bij HartslagNu aanmelden.  
Wij streven naar een 6-minutenzone in heel Nederland. Waar je ook bent, er is 
altijd hulp van burgers en AED’s in de buurt.” 

          bron: hartslagnu.nl

Agenda
 
HERHALINGSLESSEN
Alle lessen zijn op het Lauwers College in Buitenpost.
Groep 1 t/m 4: laatste les op 10 oktober - start 19:30 uur 
Groep 5 t/m 8: 31 oktober, 7 en 14 en 21 november - start 19:30 uur
Zaterdaggroep: 10 november - inloop 8:00 uur, start 8:15 uur 
 
HULPVERLENING
NOVEMBER
17: Sinterklaasintocht - 13:00 tot 16:00 uur - Twijzelerheide  
 
DECEMBER
8: Kerstmarkt - exacte tijden volgen - centrum Buitenpost (6 hulpverleners nodig, 
ook als je maar een paar uur kan helpen, graag! korte shifts zijn mogelijk)
 
Jouw inzet wordt zeer op prijs gesteld! 
Zonder EHBO-ers gaan bovenstaande evenementen niet door. Als er nog hulp- 
verleners nodig zijn bij een evenement, staat dit tussen ( ) achter het evenement 
vermeld. Voor een reiskostenvergoeding, eten en drinken wordt gezorgd.  
 
Aanmelden als vrijwillige hulpverlener bij (één van) deze evenementen kan bij 
Dineke van der Bij (seceratriaat): ehbobuitenpost@hotmail.com / t. 0511-541838. 

Met vriendelijke groet, 
Bestuur KNV EHBO Buitenpost - Gerkesklooster

  KNV EHBO Buitenpost e.o. - De Lange Schoor 40 Buitenpost - t. 0511-541838 
  ehbobuitenpost@hotmail.com - www.ehbobuitenpost.nl


