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Workshop AED voor al onze vrijwilligers d.d. 22 mei van 19.30 uur
tot 21.30 uur in restaurant “De Baander”
Vrijwilligers die via het eigen bedrijf hun scholingen volgen hebben aangegeven
behoefte te hebben om kennis te maken met de apparatuur en de locaties waar
de AED’s hangen. De werkgroep AED vindt het belangrijk dat alle vrijwilligers
goed geïnformeerd, vaardig en betrokken zijn bij het project
AEDDALEN/WACHTUM.
Daarom organiseren wij voor alle vrijwilligers deze workshop avond.
Opzet workshop:
- Inloop met koffie en thee
- In groepjes langs de AED locaties
- Gelegenheid om te oefenen met de AED apparatuur
- Checken account HartslagNu
- Afsluiting met een kleine attentie
Het is de bedoeling dat u zich vooraf aanmeld en dat u op de fiets komt.
Aanmelden kan via aeddalen@dalen.nu of telefonisch 552230 of 552728

AED inzetten 2012/2013.
Tot op heden zijn er vier 1-1-2 inzetten geweest in Dalen.
Vrijwilligers zijn hiervoor opgeroepen, jullie als vrijwilligers hebben hier goed op
gereageerd.
Er is positieve feedback gegeven vanuit de politie en de ambulance dienst.

Vergeet niet het nazorgprotocol na te leven indien u bent
opgeroepen.
Dit protocol vind je in ieder AED kast en is bij de werkgroep op te vragen.
Naleving van het protocol geeft ons de mogelijkheid om zowel voor jullie als voor
het project in het algemeen de zaken goed te begeleiden.
We proberen in de nazorg naar opgeroepen vrijwilligers, de vrijwilligers tevens te
informeren over de afloop van de genomen acties.

HartslagNu.
Vanaf 1 november 2012 wordt er met HartslagNu gealarmeerd en niet meer met
AED Locator. Alle vrijwilligers die ingeschreven stonden bij de AED Locator zijn
nu opgenomen in HartslagNu. De oproepen die je nu krijgt hebben als afzender
HartslagNu

Wat is nieuw?
Met dank aan
vrijwilligers, donateurs
en sponsoren.
Ver. Dorpsbelangen Dalen
Ver. Dorpsbelangen Wachtum
Ondernemersver. 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
.

Nieuw is dat er in het sms-bericht een link is opgenomen waarmee je, als je
gebruik maakt van een smartphone, de route naar het slachtoffer kunt
opvragen. Door op de link te klikken schakelt de smartphone naar Maps en
wordt de snelste route weergegeven.

Gegevens beheren.
Op de website www.hartslagnu.nl kun je inloggen voor het beheren van je
eigen gegevens, op dezelfde manier als je gewend was met AED Locator.
Het inloggen gebeurt met je mobiele telefoonnummer als gebruikersnaam
en met het wachtwoord dat je gewend was. Ben je je wachtwoord kwijt dan
kan er een nieuw wachtwoord worden opgevraagd.
Je komt vervolgens in het besloten gedeelte terecht waar je je eigen
gegevens kunt inzien en aanpassen. Ook kun je daar zien welke oproepen je
hebt gehad en is er de mogelijkheid om een evaluatieformulier m.b.t. die
oproep in te vullen.

Let op de geldigheid van jouw training.

De werkgroep AED
Herma Klompsma
Herman Snijders
Albertje Wilting
Rob de Groot
Jaap Veen
Piet Finke

Mocht deze nieuwsbrief
aanleiding geven tot vragen
neemt u dan contact met ons op

Secretariaat
Windmolen 12
7751 HE Dalen
0524-552230
0524-552728
aeddalen@dalen.nu
.

In het systeem zien wij steeds vaker dat er onduidelijkheid is over wat er
ingevuld moet te worden bij de trainingsgegevens. Bij ‘Datum certificaat
behaald’ wordt vaker de datum ingevoerd van de eerst behaalde training
terwijl de datum van de laatst behaalde training vermeld moet worden. Als je
training is verlopen wordt je niet meer opgeroepen. Daarom willen we je er op
attenderen en vragen om de datum van de laatste gevolgde training in te
vullen.

