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Terug storten kosten reanimatietraining
Om te beginnen willen we graag alle donateurs bedanken voor hun bijdrage het afgelopen jaar.
Ook bedanken we hierbij alle cursisten voor hun opkomst en inzet tijdens de training afgelopen september.
Velen van u hebben de factuur van de cursus ingediend bij hun zorgverzekering en het ontvangen bedrag gestort
aan AED Markelosebroek. Hartelijk dank voor uw moeite.
Mocht u dit ontschoten zijn, maar nog de mogelijkheid hebben om de factuur bij uw zorgverzekeraar in te dienen,
zouden wij dit enorm op prijs stellen. Het teruggestorte bedrag van uw verzekeraar kunt u overmaken naar:
St Markelosebroek Hart voor elkaar
O.v.v. Cursusgeld
Banknummer: NL23RABO 0134679679
Wisselingen samenstelling bestuur.
Onze voorzitter Johan Vruwink is eind vorig jaar afgetreden. Hij heeft 9 jaar lang vele taken op zich genomen. Wij
bedanken hem hartelijk voor zijn inzet en enthousiasme al die jaren.
Gerben van Eden gaat hem opvolgen als voorzitter van de Stichting. In een volgende nieuwsbrief zal hij zich
voorstellen aan iedereen.
Emmy Heilersig is toegetreden tot het bestuur en zal zich richten op de overname van de cursistenadministratie
( in de toekomst). In een volgende nieuwsbrief zal ze zich voorstellen aan iedereen.
Vijf nieuwe AED’s
Sinds oktober 2019 beschikt onze stichting ‘Markelosebroek
voor elkaar’ over vijf nieuwe AED’s. Deze zijn ter
vervanging van de AED’s welke aanwezig waren in verband met de garantie van de apparatuur.
Het type AED welke nu aanwezig zijn is de Samaritan 360P volautomaat.

Deze AED’s zijn geplaatst door Egbert Nijkamp bestuurslid van de stichting en Henk Poort van Twente Hart
Safe.
Reanimatie inzet tijdens het coronavirus.
Tijdelijk worden alleen burgerhulpverleners onder de 50 jaar gealarmeerd voor een reanimatieoproep. Er wordt
gezien dat jongere mensen ( onder de 50 jaar) minder kans op complicaties hebben als zij besmet zijn met
coronavirus. Bij mensen boven de 50 jaar is de kans groter dat de ziekte ernstiger verloopt.
Heeft u in uw harslagNu account geen leeftijd ingevoerd dan wordt u tijdelijk niet opgeroepen. Pas indien nodig je
leeftijd alsnog aan in je account.
Voor verdere informatie kijkt u op de website van www.hartslagnu.nl

Hartslagnu.nl
Iedere cursist is aangemeld in hartslagnu.nl. anders kunt u niet opgeroepen worden voor een reanimatie. Het is
van groot belang dat u uw gegevens goed heeft ingevuld in het systeem. Zaken welke u op dit moment kunt
controleren is uw beschikbaarheid, leeftijd en de wijze waarop uw gealarmeerd wilt worden.
De wijze van alarmering is zeer belangrijk. U ontvangt standaard een sms. Echter als u uw mobiel op stil heeft
staan, hoort u niet dat u deze ontvangt. De sms ontvangt u van het volgende nummer: 06-642500512. U kunt dit
nummer opslaan in uw mobiel en een aparte melodie geven of instelling dat deze altijd afgaat.
Als u de hartslagnu app heeft geïnstalleerd moet u dit ook aangeven in uw account van hartslag nu.
Voor vragen over uw account in hartslagnu kunt u contact opnemen met hartslagnu of met
aed@markelosebroek.nl
Binnenkort zullen wij u een handleiding mailen met welke instellingen u in hartslag nu goed moet ingeven. (en er
met cursus tijd aanbesteden)

Fietstocht

Om de buurtgenoten die een cursus hebben gevolgd te informeren over de nieuwe AED”s gaan we dit najaar
weer een fietstocht organiseren. Hiervoor ontvangen alle cursisten nog een persoonlijke uitnodiging. Mits dit
mogelijk is door het coronavirus.
Reanimatietraining
Op dit moment is het niet mogelijk om reanimatietraining te volgen/geven. Of de herhalingen/basistrainingen in
september doorgaan gaat afhangen van de besluiten welke de minister president Mark Rutte gaat nemen de
komende tijd, dit in verband met het coronavirus.
Wij houden u op de hoogte.
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