Secretariaat Stichting Hartveilig Hardenberg
Kloosterdijk 109, 7693 PP Sibculo
Tel. 0523 240658
e-mail cor-didy@planet.nl

www.hartveilighardenberg.nl

Voor u ligt het derde jaarverslag (2010) van de Stichting Hartveilig Hardenberg.
In dit verslag blikt het bestuur terug op haar activiteiten.
Het jaar 2010 was een heel roerig jaar. Onze secretaris Wil Jaegers nam afscheid van
ons in maart omdat hij het secretariaat niet meer kon combineren met andere drukke
werkzaamheden. Didy Knaken nam zijn taken over en werd de nieuwe secretaris. Het
plotseling ziek worden van mijzelf: een virus in het evenwichtsorgaan gepaard gaand
met hele hoge bloeddruk, waarvan in eerste instantie voor mij en mijn collega’s de
gevolgen niet waren te overzien, gaf de nodige werkdruk. Didy Knaken werd daardoor
als nieuwe secretaris ‘voor de leeuwen gegooid’ en nam samen met Hans Hoogeveen,
onze penningmeester, die plaatsvervangend het voorzitterschap op zich nam, de taken
waar. Tot overmaat van ramp werd ook de medewerkster van De Stuw die Hartveilig
ondersteund, Anneke Schippers, ziek. Maar niettemin werd er doorgewerkt met
plaatselijk belangen en buurt- en wijkverenigingen om de benodigde gelden weer bijeen
te krijgen. En daarnaast niet te vergeten de coördinatoren en toezichthouders, die ons
met raad en daad hebben geholpen en ondersteund. Zij waren en zijn van onschatbare
waarde! Allemaal hebben ze hard meegewerkt en dat heeft geleid tot het resultaat dat
er in 2010 zeven mensenlevens zijn gered.
Regionaal Ambulance Vervoer IJsselland heeft in opdracht van ons een film gemaakt
waarin een hartstilstand in scène is gezet en het resultaat zal zichtbaar zijn in het
komende jaar.
Een groot deel van het dekkend netwerk van Automatische Externe Defibrillatoren
(AED) is rond. Nu nog een laatste ruk. Op bepaalde plaatsen is men al druk bezig om de
benodigde middelen voor de aanschaf van een AED te realiseren.
We gaan met z’n allen voor 100 AED’s en 1000 gecertificeerde hulpverleners.
Vanwege de brede steun die we ondervinden, hebben we hierin het volste vertrouwen.
Vanaf deze kant willen we dan ook alle organisaties, van EHBO-verenigingen, het Rode
Kruis, RAV-IJsselland tot De Hartstichting RANOO bedanken voor het controleren van
ons bestand van hulpverleners. Een hele klus!
Dit jaarverslag is een bewijs van de kracht van samenwerken:
De gemeente Hardenberg gaat absoluut hartveilig(er) worden.
Dini Tuenter – ter Wijlen
voorzitter
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Jaarverslag 2010 Stichting Hartveilig Hardenberg
1. Historie
Op 14 november 2006 is door de gemeenteraad Hardenberg unaniem een motie aangenomen
waarmee het college van burgemeester en wethouders opdracht werd gegeven om te komen
tot het toepassen van AED-voorzieningen in de gehele gemeente Hardenberg. De invulling
hebben we met steun van de gemeente ter hand genomen. De stand van zaken tot en met
2010 vindt u dit jaarverslag.
2. Doelstelling Stichting
De Stichting Hartveilig Hardenberg is op 17 november 2007 opgericht. We werken aan een
dekkend netwerk van Automatische Externe Defibrillatoren (AED’s) gekoppeld aan een
netwerk van gecertificeerde reanimatie- en AED-hulpverleners middels het voorzien in
24-uurs beschikbare apparatuur, het opleiden van hulpverleners om in geval van hartstilstand
c.q. ernstige ritmestoornis via de meldkamer 112 adequaat te kunnen helpen. De brandweer
heeft een risicoanalyse gemaakt voor standplaats AED-apparatuur zodat we binnen de
gemeentegrenzen en binnen de cruciale 6 minuten reanimatie- en AED-hulpverlening in gang
kunnen zetten, in afwachting van de ambulance.
Eind 2010 staan gemeld:
61 Publiek beschikbare apparaten en 680 gecertificeerde hulpverleners: aan gecertificeerde
hulpverleners is formeel een pasje = digitale sleutel uitgereikt.
We werken er aan om te komen op 100 apparaten en 1000 gecertificeerde hulpverleners:
een Hartveiliger Hardenberg.
3. Bestuur en adviseurs Stichting Hartveilig Hardenberg
Voorzitter:
Dini Tuenter-ter Wijlen
Rheezerveenseweg 44
7797 HD Rheezerveen
Tel. 0523 638452
e-mail: d.tuenter44@hetnet.nl

Penningmeester
Hans Hoogeveen
Ommerkanaal 21
7701 RC Dedemsvaart
Tel. 0523 615914 / 06 53213444
e-mail: j.hoogeveen35@kpnplanet.nl

secretaris (tot 01/03/2010)
Wil Jaegers
Keienweg 3
7775 PJ Lutten

secretaris (m.i.v. 01-03-2010)
Didy Knaken-Naafs
Kloosterdijk 109
7693 PP Sibculo
Tel. 0523 240658
e-mail: cor-didy@planet.nl

Rudie van Oosterhout
De Schans 9-A1
7773 AA Hardenberg
Tel. 0523 270729

Ina Timmer-Huisjes (p.r.)
Irenestraat 8
7772 CS Hardenberg
Tel. 0523 265717 / 06-31353457
e-mail: w.timmer@home.nl
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Als adviseurs participeren in het bestuur:
Brandweercommandant
Martin Cuperus
Europaweg 10
7770 BA Hardenberg
Tel. 0523 280435
Namens RAV IJsselland-meldkamer
Arjan Hanekamp
Voltastraat 4A
Postbus 40036
8004 DA Zwolle
Tel. 038 4684506/06 10212630

Namens de Hartstichting
Pieter Sanders
Zilvermeeuw 40
7671 LP Vriezenveen
Tel. 0546 564548
Namens RAV IJsselland
Albert Hutten
Orionlaan 10
7771 EK Hardenberg
Tel. 0523 265635/06 10211320

Administratieve ondersteuning:
Gea Wind - Breukelman
Stichting De Stuw
Postbus 154,
7770 AD Hardenberg
Tel. 0523 267478
e-mail: hartveilig@destuw.nl
Er zijn bestuursvergaderingen geweest op 22 februari , 17 mei, 17 september: aan elke
plenaire vergadering ging een dagelijks bestuursvergadering vooraf. Ook zijn er diverse
werkbijeenkomsten geweest.
Bijeenkomst met gemeente 31 mei met als insteek ‘waarborg (financiële) integrale
invulling continuïteit toekomst structuur.
Bijeenkomsten met De Stuw d.d. 11 maart en 12 april met als insteek evaluatie en
invulling ondersteunende werkzaamheden. De insteek van 4 uur ondersteuning per week is
vanwege ziekte niet geheel gerealiseerd. In 2011 wordt het gehele plaatje opnieuw besproken.
Met Kerst hebben alle bestuursleden, adviseurs, Jan Nieuwenhuis (installatie apparatuur in
systeem) en 2 ondersteuners De Stuw een attentie ontvangen.
We hebben een website gerealiseerd: www.hartveilighardenberg.nl. Alle belangrijke
informatie wordt hieraan gelinkt: foto’s, jaarverslag, persbulletins, nieuwsbrieven,
actualiteiten, bestuurssamenstelling en vergaderdata. Uiteraard staat vanaf 2011 ook onze
demo hierop.
Afgesloten overeenkomsten:
AED-Solutions, toedeling verantwoordelijkheid
RAV(Regionaal ambulance Vervoer)-IJsselland
Stichting De Stuw via gemeente, administratieve ondersteuning voor 4 uur per week
Financiën
Onze financiën staan er goed voor.
Er is een ‘staat van baten en lasten 2010’ opgemaakt die met een accountantsverklaring is
opgestuurd naar B&W Hardenberg.
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In 2010 hebben we 3 Nieuwsbrieven verzonden naar formele en informele belanghebbenden
t.w. nummer 7, 8 en 9! Middels deze Nieuwsbrieven hebben we alle betrokkenen op de
hoogte gehouden van bestaande en nieuwe afspraken en nieuwe ontwikkelingen.
4. RAV-IJsselland - Meldkamer 112 IJsselland
Namens het RAV-IJsselland is Arjan Hanekamp adviseur van ons bestuur.
Verhuizing meldkamer
Na een voorbereiding van meer dan 2 jaar is in september de meldkamer van politie,
brandweer en ambulancezorg van Zwolle naar Apeldoorn verhuist. De aanvragen voor
ambulancezorg zowel via 112 als de reguliere nummers voor huisartsen en ziekenhuizen
komen nu binnen in het nieuwe gebouw aan de Europaweg in Apeldoorn.
De alarmering van vrijwilligers vindt nu ook plaats vanuit deze meldkamer.
De RAV-IJsselland heeft men de Stichting Hartveilig Hardenberg de contracten met de
huidige leverancier voortgezet. Samen blijven we werken aan voortdurende verbetering van
het netwerk van vrijwilligers en beschikbare AED’s.
Voor 2010 is er door de meldkamer voor de gemeente Hardenberg 16 keer een alarm
uitgegaan. Gemiddeld worden er tussen de 10 en 13 mensen gealarmeerd.
5. RANOO
Voor de Stichting RANOO (reanimatie AED noordoost Overijssel) is Pieter Sanders onze
adviseur.
Ranoo verzorgt reanimatie lessen volgens de richtlijnen van de Nederlandse Hartstichting.
Pieter heeft bemoeienissen gehad met de keuze van de AED die Hartveilig Hardenberg heeft
gekozen. Veel voorlichtingsavonden werden ook door Pieter verzorgd. Er zijn nog grijze
gebieden: we streven hier naar dekking zodat ook bij een hartstilstand er binnen 6 minuten
een AED ter plaatse kan zijn.
6. Brandweer
Als adviseur van de Brandweer is Martin Cuperus bij het bestuur.
Vanaf de eerste ideeën rondom Hartveilig Hardenberg is de brandweercommandant erbij
betrokken. Vooral ook facilitair wordt er mee gewerkt. Jan Nieuwenhuis installeert alle
nieuwe apparaten in het systeem; hij is daarbij de grote steun en toeverlaat. Tegenwoordig is
het mogelijk via ‘googlemaps’ precies te zien waar alle apparaten zijn geplaatst en waar
AED’s het beste nog geplaatst kunnen worden.
7. AED-apparatuur en AED-hulpverleners
Zoals elders te lezen, zijn we op de goede weg. Bijna ¾ van onze doelstelling is bereikt.
De opleidingen zijn wederom verzorgd door EHBO-verenigingen, het Rode Kruis en
Hartstichting/RANOO.
Voor een dekkend netwerk verleende het bestuur medewerking/invulling aan diverse avonden
voor verenigingen van plaatselijk belang, wijk- en buurtverenigingen, verenigingen en
bedrijfsleven.
Alle pasjes (digitale sleutels AED-apparatuur) zijn in principe door ons persoonlijk uitgereikt.
I.v.m. ziekte van voorzitter en medewerker die de ondersteuning verzorgd, is dit even niet
helemaal goed gelopen.
Ca. 200 hulpverleners hadden een pasje vanaf onze start in 2008 met een geldigheidsduur van
2 jaar: in december hebben we een run gemaakt voor nieuwe pasjes voor een
geldigheidstermijn van 4 jaar in Bergentheim, Dedemsvaart en Slagharen.
Van enkele verloren pasjes is aangifte gedaan bij de politie.
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Enkele buitengebieden alsook Hardenberg-stad hebben we gestimuleerd om te komen tot
aanschaf van apparatuur gekoppeld aan het juiste aantal hulpverleners. Momenteel zijn we
nog bezig met ondersteuning van de realisatie van apparatuur in Centrum Hardenberg,
industriegebieden Bergentheim, De Krim, Collendoorn, Rheeze, Diffelen en daar waar ook
burgers de zorg op zich nemen om het geld bij elkaar te krijgen.
Gecertificeerde hulpverleners
Aanmelden via website www.aedloctor.eu
Deelname cursus
Aanmelden via website www.reanimatiehardenberg.nl
Kosten € 30,00 + jaarlijkse herhalingsavond van € 10,00. Onze stichting heeft een fonds
voor dit soort kosten. Ook zijn er verzekeringsmaatschappijen die deze kosten
vergoeden.

8. AED-Solutions
AED-Solutions meldt dat de samenwerking met de stichting positief verloopt. Er zijn korte
lijnen en duidelijke aanspreekpunten. We zijn gegroeid van 46 kasten en 351 hulpverleners
naar 61 kasten en 680 hulpverleners.
Een forse toename met een goede insteek naar 100 kasten en 1000 hulpverleners.
Nieuwe updates en wijzigingen in het systeem blijven aan de orde van de dag in deze
ITC-tijd.
Het streven naar vergroting overlevingskans na een hartstilstand staat centraal bij alle
ontwikkelingen.
Het ‘uitrollen’ van apparatuur heeft zin als er een gedegen organisatie achter staat die ervoor
kan zorg dragen dat er voldoende hulpverleners deelnemen aan het project.
De Stichting Hartveilig Hardenberg laat kwaliteit en vastberadenheid zien qua samenwerking
tussen partijen die hiervoor nodig zijn.
9. (Keuze) apparatuur en mogelijkheden
Na inwinnen van deskundig advies is in 2007 besloten tot een samenwerking met
AED Solutions voor het apparaat
Medtronic Lifepack CR Plus. Deze AED voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen, is bestand
tegen extreme weersinvloeden en wordt geleverd met een hoogwaardige buitenkast. Ook een
belangrijk aspect is dat het apparaat voldoet aan de Europese regelgeving ambulancezorg voor
de komende 10 jaar.
De door ons gekozen kast kost € 4.575,00 incl. een onderhoudpakket voor 5 jaar en nazorg
hulpverleners. De gemeente subsidieert 1/3 deel. Een plaatselijk belang of een andere
vereniging moet dus zelf zorgen voor € 3.050,00.
Het alarmeringssysteem loopt voor een hartstilstand via melding 112. Direct na melding
worden door middel van een sms-je de 10 dichts bijzijnde gecertificeerde buurthulpverleners
geactiveerd. Uitgangspunt daarbij is dat zeker enkele hulpverleners snel tot reanimatie kunnen
overgaan.
10. Demo (film)
In opdracht van de stichting is door RAV met vrijwilligers een film gemaakt waarbij
geënsceneerd een hartstilstand plaatsvindt. De film is duidelijk qua hulpverlening en zal vanaf
2011 continu te zien zijn op onze eigen site www.hartveilighardenberg.nl,
www.Hardenbergnieuws.nl en 4 x een weekeinde in 2011 bij RTV-Hardenberg (houd de
Toren in de gaten voor data). De werkzaamheden met betrekking tot de film zijn in december
afgerond. Albert Hutten is de grote stimulator geweest voor dit project.
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11. Verantwoordelijkheid
De beoogde organisatiestructuur zal moeten leiden tot een structurele invulling voor de
toekomst, waarbij waarborg (financiële)continuïteit een must is.
De verantwoordelijkheid voor het geheel qua geld, AED’s en hulpverleners ligt bij
plaatselijk belang en buurt- of wijkverenigingen: een coördinator onderhoudt de contacten
met eigen bestuur en de stichting. Het stichtingsbestuur coördineert het geheel en onderhoudt
contacten met gemeente, meldkamer/ambulancedienst, AED-Solution. Bij elke kast hoort een
toezichthouder.
Iedereen wordt op de hoogte gehouden van ontwikkelingen via onze Nieuwsbrief. Ook
plannen we jaarlijks een bijeenkomst voor de coördinatoren en toezichthouders.
Noodgedwongen moest de bijeenkomst van 2010 worden verschoven naar januari 2011.
12. Contacten
Met AED Solutions blikken we terug op dit jaar. Ook de gemeente is een essentieel
onderdeel van het plaatje. Ook zijn er contacten met de meldkamer/RAV-ambulance
vervoer, Accountant de Jong en Laan, Verzekering Vrieling en Kamer van Koophandel. De
check qua hulpverlening gebeurt op 4 momenten door de secretariaten van EHBO, Rode
Kruis, De Hartstichting en het RAV.
13. Planning 2011
Er staan minimaal 4 plenaire vergaderingen gepland voorafgaand aan dagelijks
bestuurvergaderingen . Ook vergadert het dagelijks bestuur zo vaak als nodig.
(Vergader)contacten met gemeente en Stichting De Stuw zijn van wezenlijk belang.
Een goede PR,
alsook informatie, continuïteit toekomststructuur en ondersteuning
coördinatoren zijn de doelstelling die we ons stellen. Het laatste kwart van onze doelstelling
kan in samenwerking worden gerealiseerd.
Burgernoodhulp levensreddende schakel bij hartstilstand………………………………
Opsomming websites:
www.aedlocator.eu ( registratie gecertificeerde hulpverleners)!!!!
www.reanimatiehardenberg.nl (opgave opleiding tot gecertificeerde hulpverleners)
www.hartveilighardenberg.nl (onze eigen site met onze demo)
www.hardenbergnieuws.nl (met ook continu onze demo)
Contact nazorg en weer in orde maken apparatuur, tel. 0900 – 2353636

Plaatsing AED Flierfluiters

Didy Knaken
Secretaris Stichting Hartveilig Hardenberg
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