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6 minutenzones in Dalen
Historie
De werkgroep AEDDALEN gestart in februari 2010 bestaat uit:
Daler bevolking wordt
middels
informatiefolder
geïnformeerd
over inzet AED’s in Dalen
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Huidige stand van zaken
Veel medewerking
belangenverenigingen en
ondernemersvereniging voor inrichting
6 minutenzone

Dalerpeel gaat over tot
de aanschaf van een
AED en AED kast
Locatie dorpshuis

Vanaf maart 2011 zijn er 3 AED’s toegevoegd aan het bestaande AED
bestand. In totaal beschikken we nu in Dalen en Wachtum over 8 AED’s.
1. Fam. Schultz
2. Fam. Wilting
3. Fam.v.d.Wal
4. Rabobank
5. Fam. Smid

Emmerweg 19
Wendakkers 38
Meester Cassastraat 13
Hoofdstraat 33
Oude Coevorderweg 2

7751 AL
7751 DE
7751 EC
7751 GA
7751 GS

Dalen
Dalen
Dalen
Dalen
Dalen

Nieuw bijgekomen:
6. Sporthal ’t Grootveld Dalerveense straat 30/B
7751 TZ
7. Dorpshuis De Kom Middendorp 25
7754 MA
8. Sens Instoretail
Kleine Veld 18 (Bedrijventerrein)7751 BD

Dalen
Wachtum
Dalen

Indien u zich heeft aangemeld als vrijwilliger zal de code waarmee u de AED
kast kunt openen worden aangegeven in het SMS bericht die u ontvangt na
een 1-1-2 melding
Er zijn op dit
moment 93
opgeleide
vrijwilligers
aangemeld bij de
AED locator.

Mocht u zonder een 1-1-2 melding de AED willen inzetten en de kast moeten openen,
dan kan dat op de volgende wijze:
toets 7751  in op het codeslot van de AED kast (dus code +  indrukken).
(Dit is de postcode van Dalen)
Dit  teken vindt u op het toetsenbord van de AED waarop u ook 7751 intoetst
.
Volg na een AED inzet altijd de nazorgprocedure (deze hangt in elke AED kast)
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Voor het welslagen van een 6 minutenzone is het belangrijk
dat er voldoende vrijwilligers aanwezig zijn.
Met dank aan
vrijwilligers en sponsoren.
• Vereniging Dorpsbelangen Dalen
• Vereniging Dorpsbelangen Wachtum
• Ondernemersvereniging Dalen e.o.
• Stichting Vrienden Groene Kruis
• Stichting Promotie Dalen
• Rode Kruis
• EHBO afdeling Dalen
• Vereniging Hartveilig Drenthe
• Rabobank
• Dhr. L. Sens
• Familie Schultz
• Familie Wilting
• Familie v.d. Wal
• Familie Smid

Tot op heden zijn er slechts 10 vrijwilligers opgeleid ten behoeve van de sporthal
In Dalen .
In verband met verhuizing en andere omstandigheden is er verloop opgetreden.
Het is van groot belang dat:
*
het aantal vrijwilligers bij de sporthal zich gaat uitbreiden
*
elders opgeleide vrijwilligers zich aanmelden
De werkgroep organiseert met behulp van de EHBO vereniging Dalen
basisreanimatie trainingen en herhalingstrainingen voor de aangemelde
vrijwilligers.
U kunt zich hiervoor aanmelden via de E-mail: aeddalen@dalen.nu (dit heeft
onze voorkeur) of telefonisch bij:
Herma Klompsma:
552728
Albertje Wilting:
552230
De herhalingstraining bestaat uit twee avonden van twee uur met een
tussenliggende periode van een half jaar. Dit houdt in, twee uur training in het
voorjaar en twee uur training in het najaar, de trainingen zullen plaatsvinden in de
Spinde van 19.30 uur tot 21.30 uur.
Er zijn vrijwilligers, die via hun werkgever trainingen reanimatie en
AED gebruik kunnen volgen. Gezien het gesponsorde karakter van ons project,
heeft het onze voorkeur dat u dat blijft doen. Hierbij kunnen verschillende type
AED’s worden gebruikt.
Indien er behoefte bestaat aan nadere uitleg en instructie van de AED’s in Dalen
dan kunnen we daar in voorzien, ook hiervoor kunt u uw interesse kenbaar
maken middels bovenstaand mailadres.

Testen van het oproepsysteem
Om na te gaan of het oproepsysteem naar behoren werkt organiseert de
werkgroep af en toe een test, dit gaat als volgt:








Er wordt door de Werkgroep AEDDALEN een datum en locatie bepaald.
Tijdstip van de melding is om 16.00 uur.
De meldkamer geeft aan 10 vrijwilligers een oproep
U hoeft niet naar het opgegeven adres te gaan
De vrijwilliger geeft een reactie naar de werkgroep AEDDALEN dat zij
een sms hebben gehad (aan Rob de Groot 06- 42593321 of Herman
Snijders 06-51305975)
In de sms wordt niet het woord test gebruikt.
De test zal zijn op ??????????????
locatie ?????????????

Krijgt u op de testdag een sms met een ander tijdstip en een ander
adres dan is het geen test maar een echte oproep
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Inloggen AED Locator
Hoe log je in bij AED-locator?
Als je een wachtwoord hebt:
1. Ga naar www.aedlocator.eu
2. Kopje ben je al geregistreerd
3. E-mail adres invoeren
4. wachtwoord invoeren
5. Klik dan op login
Je kunt je gegevens inzien en eventueel wijzigen of aanvullen.
Alleen indien je van mobiel telefoonnummer veranderd moet je
je volledig afmelden en je weer opnieuw aanmelden.
Heb je geen wachtwoord?

/

Secretariaat
Windmolen 12
7751 HE Dalen
TELEFOON:
0524-552230
0524- 552728
E-MAIL:

aeddalen@dalen.nu

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ga dan naar www.aedlocator.eu
Kopje ben je al geregistreerd
Wachtwoord vergeten? klik hier.
Voer e-mail adres in
Via de mail komt een nieuw wachtwoord
dan procedure als hierboven beschreven volgen

FINANACIËN
In de toekomst zullen de AED’s moeten worden hersteld dan wel
vervangen. Geld is nodig om de komende jaren de vrijwilligers te trainen.
Daarom is de werkgroep van plan om deze structurele jaarlijkse lasten
middels acties te borgen. Onder andere zal middels het werven van
donateurs de toekomst van de AED’s op peil worden gehouden. Begin
september zal hiermee een start gemaakt worden.
Voor slechts €10,- per jaar kunt u donateur worden.

Bezoek ook de websites!
Dalen.nu
www.db-dalen.nl
www.hartstichting.nl
www.hartveiligdrenthe.nl
www.reanimatieraad.nl

