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Alert message

Addresses of AED locations work

I’m going

I'm not going

Alert message HeartsafeLiving

Incident location
Charlton Road 
(crossing Malmesbury Road)

Required action
Bring AED to the location

hartveiligwonen
in de gemeente giessenlanden

ieDere weeK krijgen 300 MenSen in nederland 

een hartstilstand BUiten het ziekenhuis. 

reaniMatie in de eerste 6 minuten is cruciaal 

om te overleven.  Daarom is een Snelle Start 

van reaniMatie Door burgerhulpverleners 

van levensbelang.

Meld je aan als vrijwilliger! 

De eerste 6 minuten bij een hartstilstand 

zijn van levensbelang. 

Kun je al reanimeren? Meld je dan aan als 

burgerhulpverlener bij jou in de buurt. 

Als je geen training hebt gevolgd, maar wel 

bereid bent om deze te volgen, ben je ook 

zeer welkom. Zo kun je levens redden!

Aanmelden kan via: www.hartveiligwonen.nl

Hoe gezond of sportief je ook leeft, een hartstilstand 

kan iedereen treffen. Jong of oud, leeftijd speelt geen rol. 

Wanneer iemand onwel wordt en mogelijk een acute 

circulatiestilstand heeft, is snelle hulp van levensbelang. 

HartveiligWonen is een hulpsysteem dat ervoor zorgt 

dat vrijwilligers snel ter plaatse kunnen zijn om iemand 

te reanimeren, totdat de ambulance arriveert. In de 

gemeente Molenwaard wordt nu ook gealarmeerd en 

werken aan een zo goed mogelijk dekkend netwerk. 

Wanneer mensen met een acute circulatiestilstand snel 

de juiste hulp krijgen, worden er meer mensenlevens 

gered. Dat betekent gezondheidswinst. Om dit doel 

te bereiken is HartveiligWonen in het leven geroepen. 

HartveiligWonen krijgt vorm door burenhulp te 

organiseren en vrijwilligers te trainen in reanimeren 

en het bedienen van een AED. Georganiseerde en 

geschoolde vrijwilligers ondersteunen zo de keten van 

acute zorg.
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Resultaten van HartveiligWonen

• Snelle hulp aan patiënten met een acute circulatiestilstand;

• Burenhulp binnen zes minuten inzetbaar vanaf melding van   

 circulatiestilstand;

• Integratie van burenhulp binnen de hulpverleningsketen;

• Organisatie van burenhulp in meerdere gemeenten binnen   

 een veiligheidsregio;

• Afstemming met gerealiseerde en bestaande initiatieven;

• Een systeem voor burenhulp waarbij relevante gegevens

 door de Meldkamer Ambulancezorg worden doorgezet naar  

 alarmering via SMS en de HartveiligWonen app voor elk   

 type smartphone;

Mocht je je eerder, zonder succes, aangemeld hebben bij 

HartveiligWonen dan verzoeken wij je vriendelijk om je nog een 

keer aan te melden. Mocht dit niet lukken, neem dan gerust 

contact op  met HartveiligWonen, via info@hartveiligwonen.nl of 

088 625 4200. 

 

 

 


