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Geacht verenigingsbestuur,
In Nederland krijgen jaarlijks zo’n 15.000 mensen een circulatiestilstand, ook wel
hartstilstand genoemd. Het zo snel mogelijk starten van een reanimatie is van groot
belang.
In de afgelopen jaren is het aantal mensen die na een hartstilstand zijn hersteld
drastisch gestegen. (van 6% naar 20% !)
Dit is mede te danken aan een snelle start van de reanimatie m.b.v.
burgerhulpverleners.
Hoe sneller een reanimatie wordt gestart, hoe beter het dus kan aflopen…….

U kunt daarbij helpen! Daarom deze brief.
Stichting Polderhart wil dat zoveel mogelijk burgers in de voormalige gemeentes GraftDe Rijp en Schermer kunnen reanimeren, een AED kunnen bedienen en zich
aanmelden als burgerhulpverlener bij www.HartslagNu.nl.
Wij willen u graag uitleggen wat wij doen en waarom het belangrijk is dat zoveel
mogelijk mensen kunnen reanimeren. Op de achterzijde van deze brief treft u een
aantal antwoorden aan op vragen die u wellicht nu al heeft.
U kunt ons hiervoor uitnodigen op een bijeenkomst van uw vereniging of u kunt deze
brief meezenden met een nieuwsbrief. Desgewenst kunnen we (bij voldoende animo)
ook een opleidingsavond of herhalingsles binnen de vereniging verzorgen.
We hopen dat u ingaat op ons voorstel en lezen graag uw reactie in een e-mail aan
info@polderhart.com .

Vriendelijke groet,
Stichting Polderhart

Ria van Borre
Voorzitter

Ingrid Ehlebracht
Secretaris
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Wat doet stichting Polderhart?
Stichting Polderhart beheert 27 AED’s in de dorpskernen en buitengebieden van de
voormalige gemeentes Graft-De Rijp en Schermer. Daarnaast verzorgt de stichting
opleidingsavonden en herhalingstrainingen in het reanimeren en AED bedienen.
Voor een toelichting komen we graag een keer bij u langs of bezoekt u onze website
www.polderhart.com
Wat is een AED?
Een AED (Automatische Externe Defibrillator) is een levensreddend apparaat waarmee
een hart na een circulatiestilstand weer op gang gebracht kan worden.
Wat is www.HartslagNu.nl ?
HartslagNu.nl zorgt er voor dat, wanneer 112 gebeld is voor een reanimatie, de
aangemelde burgerhulpverleners een SMS of App-bericht krijgen in zijn of haar
omgeving om te starten met reanimeren of een AED te bedienen en de komst van de
ambulance voor te bereiden.
Waarom burgerhulpverlener worden?
Wanneer bij een circulatiestilstand binnen 6 minuten de reanimatie start is de kans op
overleven en een goed herstel het groots. In onze dorpskernen en buitengebieden zijn
de aanrijtijden van een ambulance meer dan deze 6 minuten. De hulp van u als
burgerhulpverlener kan dus van levensbelang zijn.
Wat kost een opleiding en herhalingstraining?
Voor de opleiding ‘reanimeren en AED bedienen’ vraagt Stichting Polderhart slechts
een eigen bijdrage van €15,00 per persoon en u leert het in één avond.
De herhalingstrainingen zijn daarentegen geheel gratis. Dit is mogelijk dankzij subsidie
van de gemeente Alkmaar.
Hoe meld ik mij aan voor een opleiding?
Stuur een mail met uw naam en telefoonnummer naar ons: info@polderhart.com en u
ontvangt van ons een uitnodiging.
Hoe meld ik mij aan als burgerhulpverlener?
Meld je aan via de website van www.HartslagNu.nl en volg de instructies. Mocht het
niet lukken vraag dan ene handleiding aan bij info@polderhart.com
Is aanmelden als burgerhulpverlener verplicht?
Nee, dit is geen voorwaarde om bij ons een opleiding te mogen volgen, maar wel
gewenst. Een reanimatie herkennen en starten vinden we ook heel belangrijk.
Heeft u nog vragen?
Wij komen ze graag bij u op de vereniging beantwoorden, maar u mag ze ook stellen
per e-mail of op onze Facebookpagina.

