VRIJWILLIGERSPROTOCOL HARTSLAGNU
Doel

Gestructureerde burgerhulpverlening na een HartslagNu-melding, waarbij adequaat gebruik wordt
gemaakt van de aanwezige vrijwillige hulpverleners bij de uitvoering van alle voorkomende taken, zoals
reanimatie, bedienen van de AED, opvang direct betrokkenen en opvang van de hulpdiensten.
Werkwijze reanimatie

Na ontvangst van de sms-melding gaan de reanimatiehulpverleners zo spoedig mogelijk ter plaatse naar
het in het sms genoemde adres, om daar de reanimatie te starten in afwachting van de ambulancedienst.
De AED-hulpverleners gaan na ontvangst van de sms-melding zo spoedig mogelijk naar de in de sms
aangegeven AED-locatie om hier de AED te halen en begeven zich vervolgens met AED naar het in de smsmelding genoemde adres, om daar de AED aan te sluiten.
Indien de AED inmiddels uit de kast is, begeeft de hulpverlener zich zo spoedig mogelijk naar het in de smsmelding genoemde adres om daar mogelijk als reanimatiehulpverlener ingezet te kunnen worden. Na
afloop van de reanimatie zorgt de hulpverlener die de AED gehaald heeft ervoor dat de AED direct wordt
teruggeplaatst in de kast (indien deze niet gebruikt is) of belt het 06-nummer wat op de AED of AED-kast
staat (indien de AED gebruikt is).
Op het in de sms-melding genoemde adres, waar iemand door een circulatiestilstand is getroffen, is de
taak van de diverse vrijwillige hulpverleners (op volgorde van aankomst) als volgt:
1e hulpverlener:
Start reanimatie, en zal gaan afwisselen met andere hulpverleners (indien mogelijk).
2e hulpverlener:
Verleent assistentie aan 1e hulpverlener bij het uitvoeren van de reanimatie. Indien AED ter plaatse is, zal
deze gaan afwisselen met aanwezige hulpverleners (indien mogelijk).
3e hulpverlener:
Vangt eventuele direct betrokkenen (familie e.d.) op. (mogelijk in een andere ruimte dan waar de
reanimatie plaatsvindt).
4e hulpverlener:
Vangt alle volgende hulpverleners en de hulpdiensten bij de voordeur (buiten) op.
Werkwijze AED

1e AED-hulpverlener
Sluit AED aan bij het slachtoffer
2e AED-hulpverlener en nakomende AED-hulpverleners
Wachten buiten i.v.m. eventuele aflossing en mogelijk niet functioneren van 1e AED.
Zodra duidelijk is dat aflossing definitief niet nodig is, kunnen deze personen terugkeren naar huis en de ongebruikte
AED terugplaatsen in de desbetreffende kast.

LET OP: ook politie kan ingezet worden als reanimatie- en AED- hulpverlener
Nazorg

Nazorg aan vrijwillige hulpverleners is in principe geen taak voor politie en ambulancedienst. Er bestaat
hiervoor de website, http://www.Hart4All.nl/ waarop hulpverlener(s) en slachtoffer afzonderlijk kunnen
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aangeven met elkaar in contact te willen komen. Is er een match op eenzelfde hulpverleners actie, dan
wisselt Hart4ALL de email adressen uit zodat betrokkenen met elkaar in contact kunnen komen.
Indien u na een reanimatie, al dan niet naar aanleiding van een melding van HartslagNu, behoefte heeft
hierover met iemand te praten, dan bieden de EHBO-verenigingen en Stichtingen graag een luisterend oor.
U kunt in dit geval contact opnemen met de volgende vertrouwenspersonen:
Stichting Rijens Hart
: Renate Phaff 06 – 50 52 80 87
renatephaff@stichtingrijenshart.nl
Hart voor Gilze

: Christian v. Laarhoven-Landzaat 06 – 26 64 04 34
christianvanlaarhoven@home.nl

EHBO-vereniging Rijen

:

EHBO-vereniging Gilze

:

EHBO-vereniging Hulten

:

EHBO-vereniging Molenschot : Renate Phaff 06 – 50 52 80 87
renatephaff@stichtingrijenshart.nl

www.StichtingRijensHart.nl

