
Burgerhulpverlener worden?

Wie een geldig EHBO diploma heeft, kan reanimeren. Wist je dat die vaardigheid 
van levensbelang kan zijn? En dat het zeer op prijs gesteld wordt als jij jouw  
vaardigheid in onze regio wilt inzetten om burgerhulpverlener te worden? 

Meer weten: Het volgende artikel is woordelijk overgenomen van de website  
HartslagNu. HartslagNu is een belangrijke samenwerkingspartner van KNV EHBO.

Als burgerhulpverlener vergroot je de overlevingskans van mensen 
met een hartstilstand. Jij start met reanimeren totdat de professionele 
hulpverlening er is. Hierdoor kun je helpen levens te redden!

6 minuten…
De cruciale tijd bij een hartstilstand is de eerste 6 minuten. Hoe sneller iemand 
gereanimeerd wordt, hoe groter de kans op leven én leven met minimale schade. 
Voor de professionele hulpverlening is het vaak lastig om binnen deze tijd bij een 
slachtoffer aan te komen. Als burgerhulpverlener start jij in die kritieke minuten de 
eerste hulp op.

Jouw taak als burgerhulpverlener
Wanneer 112 wordt gebeld, stelt de meldkamer Ambulancezorg vast of het om 
een mogelijke hartstilstand gaat. Als dit het geval is, ontvangen de burgers die het 
dichtstbij het slachtoffer zijn automatisch een alarmoproep. Je gaat naar het  
slachtoffer toe (of haalt eerst een AED, afhankelijk van de oproep) en je start de 
reanimatie alvast op. Dat kan handmatig zijn of met behulp van een AED.  
Je reanimeert net zo lang totdat de ambulance is aangekomen en professionals het 
werk van je overnemen.

Hoe word ik gealarmeerd?
Wanneer is vastgesteld dat het om een mogelijke hartstilstand gaat, worden de 
burgerhulpverleners die zich dichtbij het slachtoffer bevinden, binnen een straal 
van 750 meter, automatisch gealarmeerd. Als vrijwilliger ontvang jij een bericht op 
je telefoon, per app of sms. Je wordt gevraagd rechtstreeks naar het slachtoffer te 
gaan of eerst een openbare AED op te halen en dan ter plaatse te gaan.

Wie kan burgerhulpverlener worden?
Iedereen die kan reanimeren en 18 jaar of ouder is, kan zich bij HartslagNu  
aanmelden. Hoe meer mensen bij het netwerk zijn aangesloten, hoe beter het is. 
Je kunt je alleen registreren als hulpverlener als je een erkende reanimatietraining 
hebt gevolgd. Het is belangrijk om ieder jaar een opfriscursus te volgen.

Hulp verlenen wanneer jij wilt
Je verleent hulp wanneer je kunt. Zo kan het zijn dat je niet je plek acuut kan ver-
laten. En, weet je op voorhand dat je niet oproepbaar bent of wilt zijn, dan kun je 
dit ook aangeven. Dit kan je in je profiel in de app of op Mijn HartslagNu  
instellen. Zo heb je altijd zelf in de hand of je wel of niet opgeroepen wordt of naar 
een reanimatie gaat.

Meld je aan
Registreer je als burgerhulpverlener wanneer je kan reanimeren. Daarnaast moet 
je ook willen reanimeren als dat nodig is. Ben je al professioneel hulpverlener? 
Ook dan is je registratie van harte welkom!

(bron: hartslagnu.nl)

Algemene Ledenvergadering
 
Zet jij hem vast in je agenda? De algemene ledenvergadering staat gepland op 
dinsdagavond 24 maart 2020. Locatie: Lauwers College in Buitenpost. Meer info 
volgt.

Agenda
 
HERHALINGSLESSEN 2019
Woensdagavond van 19:30 tot 21:30 uur in Lauwers College Buitenpost: 
serie 2 (les 2 t/m 4): 6 november, 13 november en 20 november

Zaterdagcursus van 8:00 tot 16:15 uur in Lauwers College Buitenpost:
zaterdag 9 november  
zaterdag 30 november  

HULPVERLENING 2019 
7 december: Kerstmarkt - centrum Buitenpost, 14:00 - 20:00 uur 
(nog meerdere hulpverleners nodig, dagdeel is mogelijk)
 
HULPVERLENING 2019
11 januari: Acrogymwedstrijden - sporthal Houtmoune in Buitenpost, 
08:30 - 16:00 uur (meerdere hulpverleners nodig, dagdeel is mogelijk) 
12 januari: Acrogymwedstrijden - sporthal Houtmoune in Buitenpost, 
08:30 - 16:00 uur (meerdere hulpverleners nodig, dagdeel is mogelijk) 

 
Jouw inzet wordt zeer op prijs gesteld!
Regelmatig wordt onze vereniging gevraagd om EHBO te verlenen bij activiteiten. 
Zonder EHBO-ers gaan die evenementen niet door. De inzet van onze vrijwilligers 
wordt dan ook zeer op prijs gesteld. Hierboven zie je achter elk evenement tussen 
haakjes ( ) staan hoeveel hulpverleners nog nodig zijn. 

Kom jij ook eens helpen? Eventuele reiskosten kunnen worden vergoed. Voor eten 
en drinken zorgt de organisatie. 

Aanmelden als vrijwillige hulpverlener bij één van deze activiteiten kan bij  
Dineke van der Bij (secretariaat): ehbobuitenpost@hotmail.com / t. 0511-541838. 
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