Weer een AED toegevoegd aan het netwerk in Venlo-Oost en een blackspot verwijderd.

Bij De Venlosche Boys is afgelopen week een
AED van binnen naar buiten gegaan waardoor
deze 24uur per dag beschikbaar is voor
noodgevallen in Venlo-Oost.
Op verzoek van de Venlosche Boys heeft de
stichting Hart Voor Venlo deze AED in een kast
buiten gehangen. Hart Voor Venlo verzorgt het
onderhoud, het risico en controle bij eventueel
gebruik van de AED.
Ook melden zij de AED aan in het landelijk
netwerk Hartslagnu, dit netwerk zorgt er voor dat
als er een noodvraag is vrijwilligers naar een
patiënt gaan en dat deze AED opgehaald kan
worden.
HartslagNu bestaat uit een database met aangemelde
burgerhulpverleners, in het bezit van een reanimatiecertificaat, en
aangemelde AED's.
Vanuit de meldkamer Ambulancezorg ontvangt het systeem
(HartslagNu) het adres van het slachtoffer. Vanuit dit adres wordt
een zogenaamde 6-minutengebied opgezet. Hieronder wordt
verstaan het gebied waarin de burgerhulpverleners binnen 6
minuten bij het slachtoffer kunnen zijn met een gemiddelde snelheid
van 15 km/uur. Er wordt gezocht naar maximaal 30
burgerhulpverleners van wie de 'huidige locatie' of de opgegeven
locatie in het account het dichtst bij het adres van het slachtoffer ligt.
Er wordt gestreefd naar een ideale verdeling van de
burgerhulpverleners, 1/3 deel rechtstreeks naar het
slachtoffer en 2/3 deel via een AED.
Na een inzet zal Hart voor Venlo controleren of de AED in gezet is
en indien nodig de AED weer gebruiksklaar maken voor de
volgende noodvraag. De Venlosche boys betalen een bijdrage in de jaarlijkse onderhoudskosten.
Hart Voor Venlo heeft als doel in de gemeente Venlo een 6 minuten netwerk uit te rollen dit door het
ophangen van AED’s die 24 uur per dag beschikbaar zijn en het trainen van voldoende vrijwilligers die
kunnen reanimeren.
Voor dit doel zijn we nog op zoek naar
vrijwilligers die bereid zijn deze training te
volgen en zich uiteraard als vrijwilliger aan de
melden bij het landelijke netwerk Hartslagnu.
En natuurlijk zijn we nog op zoek naar locaties
waar we AED’s van binnen naar buiten kunnen
brengen en bedrijven of particulieren die bereid
zijn samen met Hart voor Venlo te investeren in
nieuwe AED locaties.
Venlosche boys bedankt, dit maak Venlo en
AED overzichtskaart
in het bijzonder jullie omgeving een stapje
van Venlo-Oost
veiliger.
Voor aanmelden van de training en meer
informatie kijk op de website van Hart voor Venlo (www.hartvoorvenlo.nl).

