Wil je leren reanimeren?

Healthcare

Op 25 september 2021 organiseert de Philips Foundation
een gratis reanimatiecursus in het Philips Stadion!
Om dit te realiseren, organiseert de Philips
Foundation op zaterdag 25 september een
grote reanimatieopleidingsdag in het Philips
Stadion waar je gratis een reanimatiecursus
of herhalingscursus kunt volgen. Er zijn
diverse tijden waarop je je kunt inschrijven.
Meer informatie en opgeven:
https://eindhovenhartveilig.nl

Stichting Eindhoven Hartveilig heeft
zich ten doel gesteld Eindhoven
hartveilig te maken. We willen de
reanimatieketen optimaliseren en
daarmee de overlevingskansen
van personen met een plotse
hartstilstand vergroten d.m.v. snelle
reanimatie en defibrillatie.
Meer informatie is te vinden op onze
website: www.eindhovenhartveilig.nl.

Dit initiatief mede mogelijk gemaakt door de Philips
Foundation. De missie van de Philips Foundation is de toegang
tot hoogwaardige gezondheidszorg voor kwetsbare groepen
te verbeteren door bij te dragen aan innovatieve oplossingen.
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Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V.
or their respective owners.

How to reach us
Please visit www.philips.com
healthcare@philips.com
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Om een dekkend netwerk in Eindhoven
te realiseren zijn er veel mensen nodig
die kunnen reanimeren en aangesloten
zijn bij het landelijke oproepsysteem van
HartslagNu.

Eindhoven Hartveiliger

Bij Philips geloven we dat er altijd een manier is om het leven te verbeteren.
Iedere week krijgen 300 mensen een hartstilstand buiten het ziekenhuis
(bron: Hartstichting). Als er binnen 6 minuten reanimatie met een AED wordt
uitgevoerd, stijgt de overlevingskans significant*. Philips zet zich in voor een
hartveiligere samenleving, waarin altijd toegang is tot de juiste apparatuur bij
een hartstilstand. Eindhoven is het hart van Philips, daarom gaan we samen met
Eindhoven Hartveilig ‘onze’ stad hartveiliger maken door het bestaande netwerk
van AED’s aan te vullen en nieuwe burgerhulpverleners te trainen.

Kun jij reanimeren?

Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen leren reanimeren en weten hoe ze
moeten omgaan met een AED. Daarom organiseert Daarom organiseert Philips op
25 september een grootschalige reanimatietraining in het Philips Stadion.

Volg een gratis reanimatiecursus op
25 september in Eindhoven
en red levens in jouw buurt.

Zo werkt het:
• Bij een 112-melding van een hartstilstand
worden automatisch tot 100
burgerhulpverleners in een straal van 750
meter rond het slachtoffer opgeroepen.
• Je krijgt dan via je mobiel de vraag om:
- direct naar het adres van het slachtoffer
te gaan om te reanimeren, of;
- eerst een AED te halen die is aangemeld
bij het systeem en deze naar het
slachtoffer te brengen.

• Tot 100 burgerhulpverleners in de buurt
worden opgeroepen zodat er altijd wel
iemand is die kan. Word je opgeroepen en
komt het niet uit? Dan mag je de oproep
afwijzen.
• Zodra voldoende burgerhulpverleners op
de oproep hebben gereageerd, krijgen de
overige opgeroepen burgerhulpverleners
een annuleringsbericht. Zij hoeven dan
niet meer te gaan.
• Vaak ben je met meer burgerhulpverleners om samen hulp te verlenen
totdat de ambulance er is. De medewerkers
van de ambulance nemen de hulpverlening
daarna van je over.

Mogen we jou
oproepen om te
reanimeren?
Ben je 18 jaar of ouder en kun je reanimeren?
• Meld je aan als burgerhulpverlener op
www.hartslagnu.nl
• Stel je beschikbaarheid in.
• Vul in waar je opgeroepen wilt worden.
• Installeer de HartslagNu-app op je
telefoon.
Wil je geen app, dan alarmeert HartslagNu
per sms. Bij het app- of sms-bericht zit een
linkje met een routebeschrijving.

HartslagNu, het alarmeringssysteem
bij reanimatie in Nederland
Elk jaar krijgen in Nederland zo’n 17.000
mensen buiten het ziekenhuis een
circulatiestilstand, ook wel hartstilstand
genoemd. Het is dan van levensbelang dat:
• omstanders 112 bellen
• binnen 6 minuten gestart wordt met
reanimeren en een AED ingezet wordt
Snelle hulp is van levensbelang omdat het
hart na 6 minuten minder gevoelig is voor
een stroomstoot.

Wat hebben we nodig om van Eindhoven
een dekkend netwerk te maken?
1. Voldoende AED’s verdeeld over de stad
die 24 uur per dag beschikbaar zijn.
Dus met een buitenkast (al dan niet
met pincode).
2. Voldoende opgeleide EHBO’ers,
BHV’ers of mensen die kunnen
reanimeren én die aangemeld zijn bij
HartslagNu. Deze mensen worden
burgerhulpverleners genoemd.

Kun je al reanimeren?
Meld je dan aan bij HartslagNu via www.hartslagnu.nl

