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Nieuwsbrief juli 2019 
 
Sinds enkele maanden is de Stichting Reanimatie Aalsmeer Kudelstaart actief in onze gemeente als 
opvolger van de Stichting AED Westeinder. 
 
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u staat ingeschreven in HartslagNu. Dit is het 
alarmeringsplatform voor reanimatiemeldingen van de ambulancediensten.  
De Stichting Reanimatie Aalsmeer Kudelstaart heeft een partner-overeenkomst afgesloten met 
HartslagNu. Via deze weg hebben wij de beschikking over uw e-mailadres. Dit wordt alleen gebruikt 
voor dit doel en nergens anders voor.  
 
Onze stichting heeft de afgelopen maanden niet stil gezeten. Helaas hebben we alles opnieuw 
moeten opzetten wat veel tijd heeft gekost. Onze doelstelling is helder en duidelijk: 

 

Wij doen er alles aan om de overlevingskansen  
van de reanimatiepatiënt zo groot mogelijk te maken. 

 
De stichting is eind april officieel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het bestuur bestaat uit: 
Peter van den Nouland, voorzitter   
Jos Molenaar, secretaris 

Willo Schaaij, penningmeester 
Marlies Kouwenhoven, lid. 

 
Wij hebben een aanvang gemaakt met het bouwen van de website 
www.reanimatieaalsmeerkudelstaart.nl. Op deze website zal in de toekomst alle informatie te vinden 
zijn over opleiden, training en oefening. Ook de informatie over de beschikbare AED’s en overige 
informatie zal hier te vinden zijn. 
 
Vanaf 15 juli is er ook een webshop beschikbaar. Hier kan je je inschrijven voor cursussen. Ook hesjes 
en life sets zullen hier worden aangeboden tegen kostprijs. Tevens kunnen jullie hier sleutels 
aanschaffen voor de AED kasten.  
 

AED kasten 
In onze gemeente had men de beschikking over ongeveer 25 AED kasten. Het sleutelplan wat hierbij 
hoorde is niet meer beschikbaar. Het bestuur van de Stichting Reanimatie Aalsmeer Kudelstaart heeft 
daarom besloten alle kasten te gaan voorzien van nieuwe sloten met daarbij dus ook nieuwe sleutels. 

http://www.reanimatieaalsmeerkudelstaart.nl/
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Logistiek is dat een lastige klus omdat wij geen eigenaren zijn van de AED kasten. Wij gaan in gesprek 
met de eigenaren en hopen op medewerking zodat er AED’s beschikbaar komen bij u in de buurt.  
 
Op de website wordt bijgehouden welke kasten zijn voorzien van een nieuw slot. 
 
Via Stichting Veiling Kudelstaart voor Kudelstaart hebben wij een subsidie toegezegd gekregen zodat 
wij de kasten in Kudelstaart om kunnen gaan bouwen. Zeer binnenkort zal hiermee begonnen 
worden. De vrijwilligers van Kudelstaart ontvangen hierover apart bericht. Na deze ombouw is 
Aalsmeer aan de beurt.  
 

Pagers 
De oude pagers werken nog steeds en blijven dat ook doen, alleen wordt er geen huisnummer bij de 
melding doorgegeven. Om snel het huisnummer inzichtelijk te krijgen, kunnen vrijwilligers die nog in 
het bezit zijn van een pager een e-mail sturen naar info@reanimatieaalsmeerkudelstaart.nl  
om te worden toegelaten tot een besloten WhatsApp-groep.  
Als u binnen een straal van 750 meter van een reanimatie bent, krijgt u via uw telefoon van 
HartslagNu een melding met het volledige adres. De bedoeling is dat u dan het adres via de 
WhatsApp-groep doorgeeft zodat anderen die zich net niet binnen de straal van 750 meter bevinden 
(en dus geen melding krijgen) toch het adres weten. Ook bij het bestuur is het volledige adres niet 
bekend dus is dit een taak voor alle vrijwilligers. De WhatsApp-groep wordt alleen voor dit doel 
gebruikt. Het is geen ideale oplossing maar we gaan kijken of dit in de toekomst werkt. 
 

Opleiden, training en oefening 
Na de zomer starten de (herhalings-)cursussen reanimatie. Data en locaties volgen op de website. U 
staat ingeschreven in HartslagNu waardoor u actief opgeroepen zult worden bij 
reanimatiemeldingen. Het is echt belangrijk dat u dan ook regelmatig de oefenavonden bezoekt om 
de kwaliteit van de reanimatie te waarborgen. 
In het najaar gaat er ook gestart worden met trainingen samen met de ambulanceteams. Dit soort 
leerzame trainingen zorgt ervoor dat u goed voorbereid de reanimatie kunt opstarten en voortzetten. 
 

Brandweer / politie / ambulancedienst 

In principe neemt de bevelvoerder van de brandweer de leiding bij de reanimatie. Wanneer hij ziet 
dat de reanimatie goed verloopt, zal hij dit laten voortduren. U zult meemaken dat het uitermate 
prettig is wanneer iemand de leiding bij een reanimatie neemt. 
Net als de brandweer wordt ook de politie gealarmeerd bij (het vermoeden van) reanimaties. De 
politie is getraind in het gebruik van een AED en het opstarten van een reanimatie. 
 Zodra een melding van een vermoedelijke hartstilstand bij de meldkamer binnenkomt, wordt ook de 
politie gealarmeerd. Als de politie als eerste ter plaatse is, gaat ze reanimeren of de al aanwezige 
personen (zoals burgerhulpverleners) assisteren. 
 Ook werkt de ambulancedienst samen met de politie om te zorgen dat het ambulanceteam een 
veilige werkomgeving heeft. Bijvoorbeeld bij onwel wordingen in openbare gelegenheden, 
ongevallen, agressie en verwarde personen.  
De ambulancedienst is eindverantwoordelijk voor de handelingen rondom de reanimatie. 
 
 
 

mailto:info@reanimatieaalsmeerkudelstaart.nl
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Instellingen HartslagNu 
Wij kunnen binnen HartslagNu uw gegevens inzien. Het blijkt dat bij ongeveer 15% van de vrijwilligers 
de scholing niet op orde is. Het bestuur van de Stichting Reanimatie Aalsmeer Kudelstaart verzoekt u 
om per 1 januari a.s. uw certificaat te uploaden in HartslagNu zodat wij beter zicht krijgen op het 
opleidingsniveau. Deelnemers zonder certificaat zullen vanaf dan niet meer opgeroepen worden. 
Reanimeren is een serieuze zaak waarbij enige vorm van kwaliteit gewaarborgd dient te worden. Kijk 
ook uw instellingen na. Uw app kunt u gemakkelijk testen via mijn HartslagNu. Dit soort kleine 
instellingen kunnen letterlijk grote gevolgen hebben. 
 

Telefoonnummer 
Mocht u met vragen zitten of heeft u nazorg nodig na een reanimatie dan kunt u contact opnemen 
met ons centrale telefoonnummer. Bestuursleden zullen u te woord staan. 
 

06 3967 1374 
 

Tot slot 
Tot zover de eerste nieuwsbrief. De volgende nieuwsbrief zal uitkomen wanneer de eerste 
trainingsdata bekend zijn. Wij doen onze uiterste best om u zo goed mogelijk op de hoogte te blijven 
houden van ontwikkelingen op het gebied van reanimatie.  
 
 
Met vriendelijke groet namens het bestuur van de  
Stichting Reanimatie Aalsmeer Kudelstaart, 
 
Peter van den Nouland 
voorzitter 
 


