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www.hartveilighardenberg.nl 
 
Het jaar 2012 bracht heel veel werk met zich mee. In het bijzonder door de diefstal van 
10 AED’s. Gelukkig in snelle en nauwe samenwerking met burgmeester Peter Snijders, 
wethouder Jannes Janssen, de politie en recherche werd op 5 januari de dader gepakt. 
Nogmaals, een woord van dank aan hen is hier ook op z’n plaats. 
Een woord van dank geldt ook voor verzekeringsmaatschappij Vrieling uit Hardenberg 
en AEDSolutions uit Stamproy Limburg, die ons op en top hebben geholpen om de zaak 
weer zo snel mogelijk op orde te krijgen. AEDSolutions verstrekte ons direct kosteloos 
10 leen AED’s. Vijf AED’s werden teruggevonden en zijn gescreend en gecheckt door 
AEDSolutions, waarna ze teruggehangen konden worden. De vijf andere apparaten zijn 
vervangen door nieuwe. 
 
We zijn begonnen met onderhandelingen over het toekomstperspectief: in eerste 
instantie met AEDSolutions over nieuwe onderhoudscontracten: de eerste 18 contracten 
vervallen in november 2013 en elk jaar daaropvolgend volgen er weer een aantal die 
aflopen. Ook hebben we contacten met de gemeente en KPN over het vervolgcircuit. 
 
En waar doen we het allemaal voor…. 
 
Juist, om mensenlevens te redden. Het afgelopen jaar zijn er zes mensenlevens gered: 
een jongen van 27 jaar in Baalderveld, een pasgeboren baby in De Krim, een man van 
62 in Gramsbergen, een man van 52 in Slagharen, een meisje van 18 in Dedemsvaart en 
een jongeman van 30 –net voor Kerst- in Slagharen. Zij kunnen weer genieten en samen 
zijn met familie en vrienden. Zij  maken weer deel uit van onze maatschappij. 
Alle hulpverleners, coördinatoren, toezichthouders, bestuurders en adviseurs wil ik ook 
hartelijk danken voor hun inzet in het afgelopen jaar. Zonder uw hulp en inzet is er geen 
hartveilige gemeente Hardenberg. 
Laten alle andere bestuurders die ons in de toekomst het nodige moeten financieren, dat 
ook goed duidelijk zijn. Zonder subsidies kunnen we niet werken. Ook al hebben we ruim 
1000 vrijwillige hulpverleners en is alles vrijwilligerswerk: we hebben uw hulp en steun 
blijvend nodig voor de toekomst: samen staan we sterk voor een hartveilig Hardenberg. 
Dini Tuenter – ter Wijlen/voorzitter 
 
 

mailto:cor-didy@planet.nl
http://www.hartveilighardenberg.nl/
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Jaarverslag   2012   Stichting Hartveilig Hardenberg 
 
 

1. Historie t/m heden 
 

In Nederland krijgt jaarlijks 1 op de 1000 inwoners een circulatiestilstand, ook wel 
hartstilstand genoemd. Dit betekent ongeveer 15.000 à 16.000 reanimaties per jaar in 
Nederland, dat zijn 300 slachtoffers per week. Bijna 80% van deze circulatie stilstanden 
vindt plaats in of nabij de thuissituatie van het slachtoffer. Het ‘rendement’ van de 
behandelingen neemt toe: er is aantoonbare groei: landelijke cijfers wijzen op 25% 
positief resultaat. 
Financiële ondersteuning blijft onontbeerlijk voor onderhoud en groei van dit proces. 
Onze apparaten vallen onder een onderhoudscontract dat TOP is; we vallen dan ook 
onder landelijke categorie van voornoemde 25%. 
 
Op 14 november 2006 is door de gemeenteraad Hardenberg unaniem een motie aangenomen  
waarmee door 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 2012 vindt u dit jaarverslag. 
 

2. Doelstelling Stichting  
 

De Stichting Hartveilig Hardenberg is op 17 november 2007 opgericht. We werken aan een 
blijvend dekkend netwerk van Automatische Externe Defibrillatoren (AED’s) gekoppeld aan 
een netwerk van voldoende gecertificeerde reanimatie- en AED-hulpverleners middels 
24-uurs beschikbare apparatuur. De Brandweer heeft een risicoanalyse gemaakt voor 
standplaats AED-apparatuur: het opleiden van hulpverleners is hiervan een onderdeel. 
…. binnen de gemeentegrenzen en binnen de cruciale 6 minuten reanimatie- en AED-
hulpverlening  kunnen we in afwachting van de ambulance(s)deze cruciale hulp inzetten…. 
 
Eind 2012 staan gemeld: 
84 AED apparaten en 988 gecertificeerde hulpverleners. 
 

3. Bestuur en adviseurs Stichting Hartveilig Hardenberg  
 

Voorzitter:  Penningmeester 
Dini  Tuenter-ter Wijlen  Rob Cramer  
Rheezerveenseweg 44  De Aak 61 
7797 HD Rheezerveen  7701 LG Dedemsvaart 
Tel. 0523 638452  Tel. 0523 612301 / 0681573115 
e-mail: d.tuenter44@hetnet.nl  e-mail: rd.cramer@solcon.nl 

Secretaris   
Didy Knaken  Gerard Benjamins (per 5 juni 2012) 
Kloosterdijk 109a  Dahlenburg 8 
7693 PP Sibculo  7783 BZ Gramsbergen 
Tel. 0523 240658  Tel. 0524 561841 / 06 43227330 
e-mail: cor-didy@planet.nl  e-mail: gerard.benjamins@gmail.com 
   



Rudie van Oosterhout  Ina Timmer-Huisjes (p.r.) 
De Schans 9-A1  Irenestraat 8 
7773 AA Hardenberg  7772 CS Hardenberg 

 
Als adviseurs participeren in het bestuur: 

Namens de Hartstichting  Brandweercommandant 
Martin Cuperus  Pieter Sanders 
   
Namens RAV IJsselland-meldkamer   
Arjan Hanekamp   

  Administratieve ondersteuning: 
  Stichting De Stuw: 
  Postbus 154,  7770 AD Hardenberg 
  Tel. 0523 267478 
  e-mail: hartveilig@destuw.nl 
 

4. Bestuursactiviteiten 
 

Er zijn algemene bestuursvergaderingen geweest op 13 februari, 5 juni, 11 september en 4 
december. Aan elke plenaire vergadering ging een dagelijks bestuursvergadering vooraf. Het 
dagelijks bestuur heeft daarnaast ook nog 7 werkbijeenkomsten gehad, vele aan het begin van 
2012 in verband met de diefstal. De juridisch/administratieve afhandeling met betrekking tot 
de diefstal is nog niet geheel afgerond, de dader is veroordeeld en gaat in Hoger beroep. 
Andere (structurele) vergaderingen: 

- Bijeenkomst met gemeente 24 mei met als insteek ‘waarborg (financiële) integrale 
invulling continuïteit toekomst structuur. Op 24 december hebben we door de 
gemeente uitgeschreven bijeenkomst over gemeentelijke verzekering 
vrijwilligers(werk) bezocht. De info zullen we inpassen in onze stichting. 

- Op 26 juli hebben we wethouder Janssen een AED-apparaat overhandigd dat geheel 
voldoet aan onze eisen: dit apparaat heeft een goede plek gekregen naast de ingang 
van het nieuwe gemeentehuis.  
Bijeenkomsten met De Stuw d.d. 19 januari, 24 april, 9 juli en 20 september met als 
insteek evaluatie en invulling ondersteunende werkzaamheden naast gesprekken over 
overname door HartslagNu van het systeem alarmeringen. 

- Op 20 februari is er de jaarlijkse bijeenkomst geweest met Coördinatoren en 
Toezichthouders: In cohesie werd de gehele werkwijze doorgenomen: we konden 
weer leren van elkaar. 
Alle betrokkenen zijn via de Nieuwsbrief nummer 12 + 13 (via mail of per post) op 
de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en informatie die van belang zijn. Op onze 
website www.hartveilighardenberg.nl is alle van belangzijnde informatie te vinden. 
Uiteraard staat ook de demo ‘Hart Veilige Handen’ op de site. 
Contacten met RAV-IJsselland verlopen via onze adviseur Arjan Hanekamp en waren 
dit jaar van groot belang omdat RAV-IJsselland de registratie van vrijwilliger 
hulpverleners via HartslagNu per 1 november heeft overgenomen. 

 
Extra check apparaten 
Met een medewerker van RAV-IJsselland zijn er op 19 maart steekproefsgewijs controles 
uitgevoerd met de AED’s: De conclusies zijn doorgespeeld aan RAV-IJsselland en 
AEDSolutions. Het dagelijks bestuur heeft op 2 april ten aanzien van op alle apparaten een 
Hufterproof check uitgevoerd.  
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In verband met het voortgangstraject zijn er met AEDSolutions  besprekingen geweest op  
24 januari en 25 september: in 2013 gaan we verder met dit traject. 
 
Met Kerst hebben alle bestuursleden, adviseurs en Jan Nieuwenhuis (installatie apparatuur  
in systeem) en ondersteuner De Stuw een attentie ontvangen. 
 
Financiën 
Onze financiën staan er goed voor.  
Er is een ‘staat van baten en lasten 2012 en een balans per 31 december 2012’ opgemaakt die 
met een accountantsverklaring is opgestuurd naar B&W Hardenberg. Het financiële plaatje 
voor een toekomststructuur is een continue traject met de gemeente. De Stichting Hartveilig 
Hardenberg is opgenomen in de gemeentelijke Nota Lokaal Gezondheidsbeleid voor de 
komende 4 jaar. 
 
Afgesloten overeenkomsten: 
- AEDSolutions 
Vanuit AEDSolutions kan worden vermeld dat we wederom een positief jaar hebben 
afgesloten waarbij de interactie  bestuur van Stichting Hartveilig Hardenberg en AEDS goed 
is verlopen. De lijnen zijn kort en waar nodig wordt gepaste actie ondernomen. 
Het belangrijkste gegeven is wel dat er nu voor het eerst data beschikbaar zijn gekomen 
binnen Nederland waaruit blijkt dat het overlevingspercentage van slachtoffers die een 
hartstilstand hebben ondergaan en in goede gezondheid het ziekenhuis weer kunnen verlaten 
nog steeds stijgt. Het percentage ligt nu op 25%. Hier valt nog steeds winst te behalen met 
meer vrijwilligers die kunnen reanimeren, alles hangt samen met de eerste minuut waarin 
adequate hulp wordt opgestart! 
Het versturen van sms’jes bij een hulpverlening is nu volledig in handen van de ambulance 
meldkamer, ook het beheer van de database is overgenomen door HartslagNu. Meer  
informatie hierover is te vinden op de website www.hartslagnu.nl. 
Alle AED’s zijn afgelopen jaar van onderhoud voorzien: dit is goed verlopen. Er zijn geen 
noemenswaardige storingen te melden qua functionering van apparatuur, beheerders of een 
service monteur hebben waar nodig adequaat actie ondernomen.   
Voor borging van het project richting de toekomst vinden via de Stichting Hartveilig 
Hardenberg gesprekken plaats met de gemeente. AEDSolutions voorziet de stichting hiervoor 
van de benodigde informatie. Een speerpunt in de hulpverlening blijft de aandacht voor het 
goed kunnen verlenen van eerste hulp en vooral voor het behouden van vaardigheden tussen 
jaarlijkse herhalingstrainingen. 
 
- RAV(Regionaal ambulance Vervoer)-IJsselland 
Het is goed te kunnen constateren dat RAV-IJsselland het oproep systeem wat de sms’jes 
verstuurd heeft overgenomen per 1 november 2012. Ook de registratie van gecertificeerde 
hulpverleners gaat nu via dit systeem HartslagNu (aanmelden site www.hartslagnu.nl) 
 
- De Stuw 
De Stuw ondersteunt initiatieven in de Hardenbergse samenleving. Voor de Stichting 
Hartveilig Hardenberg levert De Stuw administratieve ondersteuning voor 4 uur per week. 
Dit betreft o.a. registratie van alle (gecertificeerde) hulpverleners, coördinatoren en 
toezichthouders en hun gegevens. In 2012 heeft De Stuw de wensen van Hartveilig 
Hardenberg in kaart gebracht en op basis hiervan is de registratie uitgebreid  en overzichten 
opgenomen ten behoeve van coördinatoren en bestuur. De mailingen vanaf het bestuur 
worden via e-mail en waar nodig per post, verzonden aan alle betrokkenen. Ook van de 
AED’s  en de locaties worden de gegevens beheerd. De administratie wordt verzorgd door 
Gea Wind-Breukelman. 
 

http://www.hartslagnu.nl/


 6

5. Adviseurs 
 

Voor de RAV-IJsselland (regionaal ambulance vervoer) is Arjan Hanekamp onze adviseur. 
In verband met het overgaan per 1 november van ons systeem naar integratie binnen RAV-
IJsselland heeft er meer overleg plaatsgevonden dan voorgaande jaren. 
 
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 vanuit zijn professie meegedacht over de keuze AED-apparaat die 
de  stichting heeft gemaakt. 
 
Als adviseur van de Brandweer is Martin Cuperus bij het bestuur. 
Omdat het streef getal AED’s bijna is bereikt, komen de ondersteunende werkzaamheden 
vanuit de brandweer op een zachter pitje te staan. Vanaf de eerste ideeën rondom Hartveilig 
Hardenberg is de brandweercommandant erbij betrokken. Daar waar de brandweer nu nog een 
gemeentelijke dienst is, staat 2013 in het teken van de regionalisering en zal de brandweer 
opgaan in de Veiligheidsregio IJsselland. De brandweerkazerne aan de Europaweg dient als 
vergaderplek voor de stichting en zal naar verwachting de komende jaren beschikbaar blijven.  
 

6. AED-apparatuur en AED-hulpverleners 
 
Na inwinnen van deskundig advies is in 2007 besloten tot een samenwerking met  
AEDSolutions voor het apparaat Medtronic Lifepack CR Plus. De kwaliteitseisen vindt u 
terug op onze website. Zoals u heeft kunnen lezen voldoet het onderhoudscontract aan de 
hoogste kwaliteitseisen, gelet op de berichtgeving vanuit nationaal niveau van het 
allergrootste belang.  
 
Op een klein aantal na hebben we onze doelstelling bereikt. Het voortgangstraject is samen te 
vatten onder één noemer:  ‘integrale handhaving’  
De opleidingen zijn wederom verzorgd door EHBO-verenigingen,  het Rode Kruis en   
Hartstichting/RANOO. Ook BHV-ers (Bedrijfshulpverleners) zorgen voor aanwas 
hulpverleners. 
 
Alle pasjes (digitale sleutels AED-apparatuur) zijn in principe door ons persoonlijk uitgereikt. 
Via de pers heeft iedereen kunnen lezen over onze ontwikkelingen: met name De Toren en  
www.hardenbergnieuws.nl hebben goed ingespeeld op onze informatievoorziening. 
 
Van enkele verloren pasjes is aangifte gedaan bij de politie. 

 
Gecertificeerde hulpverlening 
Aanmelding tot 1 november via www.aedlocator.eu 
Aanmelden vanaf 1 november via website www.hartslagnu.nl. 

 
Deelname cursus 
Aanmelden via website www.reanimatiehardenberg.nl 
Kosten € 35,00 + jaarlijkse herhalingsavond van € 10,00. Onze stichting heeft een fonds 
voor dit soort kosten: ook vele zorgverzekeringen vergoeden deze kosten. 
 
 
 
 

http://www.hardenbergnieuws/
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7. Verantwoordelijkheid 
 

De beoogde organisatiestructuur zal moeten leiden tot een structurele invulling voor de 
toekomst, waarbij waarborg (financiële)continuïteit een must is. De gemeente heeft hierin 
een taak. De Stichting Hartveilig Hardenberg wordt door de gemeente meegenomen in de 
meerjaren Nota Lokaal Gezondheidsbeleid. 
 
De verantwoordelijkheid voor het geheel ligt in principe bij de publieke sector. 
Een coördinator onderhoudt de contacten met eigen bestuur, de stichting en ‘zijn’ 
hulpverleners. De toezichthouder houdt ‘zicht’ op de apparaten en kan ingrijpen bij 
problemen en calamiteiten.  Het stichtingsbestuur coördineert het geheel.  
Iedereen wordt op de hoogte gehouden van ontwikkelingen via onze site, e-mails, post, 
Nieuwsbrief en persbulletins. Ook plannen we jaarlijks een bijeenkomst voor de 
coördinatoren en toezichthouders.  

 
8.  Contacten 

 
AEDSolutions en de gemeente zijn een essentieel onderdeel van het plaatje. Eveneens zijn er 
contacten met de meldkamer/RAV-IJsselland, Accountant, Verzekering, De Stuw, Kamer 
van Koophandel en pers. De check qua hulpverlening gebeurt op 4 jaarlijkse momenten door 
de secretariaten van EHBO, Rode Kruis, De Hartstichting en het RAV. Van wezenlijk belang 
is ook het contact met onze eigen Toezichthouders en Coördinatoren: hun tijd is leven waard. 

 
9.  Planning 2013 
 

Ons eerste doel is de continuïteit van een Hartveilig Hardenberg integraal zeker te stellen. 
Er staan minimaal 4 plenaire vergaderingen gepland voorafgaand door dagelijks 
bestuurvergaderingen .Daarnaast vergadert  het dagelijks bestuur zo vaak als nodig. 
(Vergader)contacten met gemeente en stichting De Stuw zijn een wezenlijk onderdeel . Van 
belang zijn ook de contacten met RAV-IJsselland en AEDSolutions. 
Een goede PR, financiële integrale continuïteit met betrekking tot toekomststructuur en 
ondersteuning coördinatoren is waar we mee bezig zijn. De adviseurs blijven van belang voor 
ons. 
Kortom het bestuur van de Stichting Hartveilig Hardenberg staat voor ondersteuning 
daar waar nodig! 
……………….Burgernoodhulp………keten  van  overleving……………………… 
……………….Een Kloppend Hart dankzij leken, mobieltjes, stroomstoten…………. 

 
 
Opsomming van belang zijnde sites e.d. 
www.hartslagnu.nl ( 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) 
tel.nummer AEDSolutions: na gebruik AED-apparaat altijd bellen! 0900 2353636 
Nazorg via aed@ravijsselland.nl of 06-30990062 (= Lisette Vrielink) 
 
 
Maart    2013 
Didy Knaken 
Secretaris Stichting Hartveilig Hardenberg 

http://www.reanimatiehardenberg.nl/
http://www.hartveilighardenberg.nl/
http://www.hardenbergnieuws.nl/
mailto:aed@ravijsselland.nl

