
Als elke seconde telt...
...kunnen we dan op jou rekenen?

www.hartslagnu.nlwww.hartslagnu.nl

Download de app en meld je
NU aan als burgerhulpverlener!

Maak je AED bekend en bereikbaar
De inzet van een AED kan levensreddend zijn. Meld jouw AED daarom via de website aan bij 
HartslagNu. Het kost een paar minuten en verder niets. En zorg ervoor dat hij goed bereikbaar is. 
Bijvoorbeeld via een buitenkast.

De AED na een inzet
Na een inzet dient de AED, al dan niet gebruikt, teruggebracht te worden naar de locatie waar 
deze is opgehaald. De beheerder heeft een e-mail ontvangen dat diens AED mogelijk is ingezet bij 
een reanimatie. De AED moet dan weer gebruiksklaar worden gemaakt. Dit houdt in het (laten) 
controleren van de batterij en vervangen van de gebruikte pads.

Meer informatie
Bezoek de website www.hartslagnu.nl

Heb je een vraag dan kun je deze mailen
naar info@hartslagnu.nl of je kunt bellen
met de helpdesk via 088-0330245.
(tijdens kantooruren)
Heb je over deze folder nog vragen en/of
opmerkingen, reageer dan ook.

Stichting Hartslag voor Nederland
Postbus 827
5900 AV  VENLO 
W: Hartslagnu.nl
E: info@hartslagnu.nl

Reanimeren redt levens

Stichting Hartslag voor Nederland
De stichting Hartslag voor Nederland is een samenwerkingsverband van regionale ambu-
lancediensten ter bevordering en facilitering van burgerhulpverlening aan slachtoffers van 
een acute circulatiestilstand. Er wordt gestreefd naar één platform voor heel Nederland, 
waarbij in elke ambulanceregio gelijk wordt gehandeld. Dit alles onder het motto:
“Van elkaar, met elkaar en voor elkaar”.

Download de app en meld je
NU aan als burgerhulpverlener!



Jouw hulp kan elk moment nodig zijn!
Elk jaar krijgen zo’n 16.000 mensen in Nederland een circulatiestilstand, ook wel 
hartstilstand genoemd. Van die slachtoffers worden er ongeveer 10.000 gereani-
meerd. Dit betekent ongeveer 200 reanimaties per week. De meeste reanimaties 
gebeuren thuis.
Bij een melding van een mogelijke circulatiestilstand bij 1-1-2, stuurt de Meldka-
mer Ambulancezorg (MKA) altijd twee ambulances naar het slachtoffer. De groot-
ste kans op overleven biedt echter de burgerhulpverlener met AED!: Dat bent U!

Iemand krijgt een hartstilstand!
Twee zaken zijn nu van levensbelang: Een schok toedienen met een AED (Automatische Externe 
Defibrillator) en reanimatie. In ongeveer de helft van de reanimaties is een schok nodig om het hart 
weer op gang te krijgen. Hoe sneller die schok wordt toegediend hoe groter de overlevingskans. 
Reanimatie, het geven van borstcompressie en mond op mondbeademing, zorgt ervoor dat de 
zuurstoftoevoer naar de hersenen en het hart op gang gehouden wordt.
Een ambulance heeft gemiddeld zo’n 10 minuten nodig om bij het slachtoffer te komen terwijl elke 
minuut de overlevingskans daalt met 5 - 10%. Reanimatie moet daarom binnen 6 minuten gestart 
zijn, iedere seconde telt. Uw reanimatie als burgerhulpverlener en het toedienen van een schok met 
de AED zijn dus van levensbelang.

Maar wie reanimeert als het er op aan komt? En wie haalt en bedient de AED? En hoe werkt dat?

Alarmering van burgerhulpverleners…
Om de vrijwillige hulpverleners te alarmeren is door een groot aantal ambulancediensten samen 
een systeem ontwikkeld: HartslagNu.
HartslagNu is gekoppeld aan het systeem van de Meldkamer Ambulancezorg. Bij een melding van 
een (mogelijke) reanimatie worden niet alleen twee ambulances op weg gestuurd, maar wordt ook 
automatisch een groep burgerhulpverleners in de omgeving gealarmeerd. De burgerhulpverlener 
ontvangt een oproep via de speciale app op de smartphone of via een sms.

Bij gebruik van de app van HartslagNu wordt aan de hand van de locatie van de burgerhulpverlener 
automatisch bepaald of hij of zij wordt gealarmeerd. Dat gebeurt alleen wanneer iemand daadwer-
kelijk binnen zes minuten bij een slachtoffer kan zijn. De slimme app houdt daarbij rekening met 
lokale infrastructuur als wegen, spoorwegen,waterwegen en bruggen.

De app alarmeert niet alleen burgerhulpverleners, ze wijst ook de weg en ze heeft een handige  
ingebouwde metronoom die het tempo aangeeft waarin gereanimeerd moet worden. De app heeft 
een duidelijke, eigen alarmtoon. Bij het alarmeren per sms, wordt door het systeem uitgegaan van 
het adres dat de burgerhulpverlener voor zichzelf via de website van HartslagNu heeft ingevuld.

Oproep en instructies
De burgerhulpverlener die is ingeschreven in het systeem van HartslagNu, krijgt bij een oproep 
een bericht op de mobiele telefoon met instructies. De instructies kunnen zijn: ‘ga direct naar 
het slachtoffer en start reanimatie op’, of: ‘haal direct een AED’ met daarbij de plaats van de AED 
(eventueel de code van het slot van de kast) en het adres van het slachtoffer.

Reanimeren…redt levens
Jij kunt het verschil maken! Meld je aan als burgerhulpverlener. Aanmelden is heel eenvoudig! 
Het kan via de website van HartslagNu. Druk op de knop ‘aanmelden’ en volg de instructies.
Bij de aanmelding kun je ook aangeven op welke tijdstippen je beschikbaar wilt zijn en of je be-
reikbaar bent op je woon- en/of werkadres. Binnen 5-7 werkdagen ontvang je dan een e-mail met 
daarin jouw gebruikersnaam en wachtwoord, waarmee je toegang hebt tot jouw eigen account op 
de website van HartslagNu.

Zo word je burgerhulpverlener
•		Je	bent	 in	het	bezit	van	een	geldig	 reanimatiecertificaat,	een	EHBO-diploma	of	een	certificaat	van	
bedrijfshulpverlener.	Hulpverleners	uit	de	zorg,	zoals	artsen,	verpleegkundigen,	verzorgenden	en	derge-
lijke,	kunnen	zich	ook	aanmelden.

•		Je	bent	opgeleid	volgens	de	(recente)	richtlijnen	van	de	Nederlandse	Reanimatie	Raad	(NRR).
•		Je	hebt	een	goede	gezondheid.	Hieronder	wordt	verstaan	dat	je	zonder	(lichamelijke)	klachten,	kortdu-
rend	een	grote	inspanning	kunt	verrichten.

•	Je	hebt	een	minimale	leeftijd	van	18	jaar.
•	Je	gaat	akkoord	met	de	algemene	voorwaarden,	zoals	je	die	op	onze	website	kunt	lezen.

Reageren op een oproep
Meedoen met HartslagNu als burgerhulpverlener is vrijwillig. Je reageert alléén op de oproep als 
je daartoe in staat bent. Mocht je, om welke reden dan ook, geen hulp kunnen of willen verlenen: 
reageer dan niet op de oproep. Je bepaalt steeds zelf of je op dat moment in staat bent om hulp 
te bieden. Als je reageert op de oproep dan is het de bedoeling dat je je zo snel mogelijk naar het 
genoemde adres begeeft. 

Omdat vrijwilligers verhinderd kunnen zijn, worden altijd meerdere mensen tegelijkertijd gealar-
meerd. Op deze manier streeft HartslagNu ernaar dat waar mogelijk binnen 6 minuten (zie afbeel-
ding 6 minuten grensgebied) een reanimatie is opgestart en, indien nodig, een schok is gegeven 
met een AED.

6 minuten 
grensgebied


