Het alarmeringssysteem bij reanimatie in Nederland
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jaar krijgen zo'n 17.000 mensen buiten het ziekenhuis een

circutatiestilstand, ook wel hartstitstand genoemd. Als omstanders binnen
6 minuten reanimeren en een AED inzetten, heeft het slachtoffer de grootste
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overtevingskans. Als elke seconde telt, is snelle hulp van levensbelang!
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Nedertand heeft daarom een uniek reanimatie oproepsysteem: HartstagNu.
Bett iemand 112 bij het vermoeden van een hartstitstand, dan roept het
systeem automatisch burgerhulpverleners op in de buurt van het slachtoffer.

Zij krijgen de opdracht om te reanimeren óf de dichtstbijzijnde AED te haten
die is aangemetd bij het systeem.

Zoknjgt het stachtoffer snel de juiste hutp, terwijtde ambutance onderweg

is.

Zorg dat je AED ingezet kan worden

bij een hartstilstand in jouw buurt.
Meld jouw AED aan bij ons reanimatie
oproepsysteem. Zo kan jouw AED snel
gevonden worden bij een 112-metding
van een hartstitstand.
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Metd jouw AED aan op
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Geef
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Beschrijf de plaats waar de AED hangt. Liever

snel mogetijk weer terug. MeestaI direct na de

nog hangje de AED buiten in een buitenkast,

reanimatie.

www.haÉslagnu.nl.

Wordt jouw AED ingezet, dan krijg je direct

bericht van ons.

detijden aan datjouwAED bereikbaar

is
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Onze burgerhulpvertener brengtjouw AED zo

zodat deze dag en nacht bereikbaar is. Heeft
de kast een pincode, dan geefje deze ook door.
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Nieuwe etektroden en batterij worden na een
inzet vergoed door de ambutancedienst.
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Brj een

112-metdingvan een hartstitstand,

sturen we een burgerhulpvertener naar de
dichtstbijzijnde AED die bekend is in ons systeem.
Dit kan jouw AED zijn. De burgerhulpverlener
krijgt op zijn of haar mobiel het adres met evt. de
code van het stot.

HARRIE MELDDE ZIJN AED
AAN BIJ HARTSLAGNU:
"

Mogen we jouwAED gebruiken
bij een hartstilstand in de buurt?
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