
 
 
 
 

 

NIEUWSBRIEF RANOO Mei 2019 

Contact Stichting RANOO: www.reanimatiehardenberg.nl  - info@reanimatiehardenberg – 0523-265095 
KVK: 05082452 

Lesseizoen RANOO 
Op 13 juni 2019 is de laatste herhalingsles voor de vakanties en gaan we verder vanaf september. 

We zien in onze administratie dat veel reanimisten zich nog niet hebben ingeschreven voor een 

herhalingsles, terwijl hun laatste les meer dan 1 jaar geleden is geweest. We roepen iedereen op 

zich alsnog in te schrijven voor een herhalingscursus. 

Baby- en kinderreanimatie  
Wist u dat wij ook reanimatiecursussen geven specifiek voor baby’s en kinderen? Per jaar gaan er 

in Nederland nog teveel baby’s en kinderen dood of raken ernstig gewond ten gevolge van 

verdrinking, verstikking, verslikking of op basis van medische oorzaken. Tijdig en op de juiste wijze 

handelen kan heel veel ellende of in het ergste geval verlies voorkomen.  

In een speciale cursus leert u hoe te handelen en de overlevingskans van baby’s 

en kinderen te verhogen. Voor deelname is het hebben van een reanimatie- 

diploma voor volwassenen een eis. Een kinderreanimatiecursus duurt 2 uur en  

kost 15 euro. Als er veel deelname is gaan wij erover nadenken hoe wij voor  

deze cursisten een volwassen reanimatiecursus kunnen combineren met een  

cursus baby-of kinderreanimatie. Inschrijven kan via onze website of bel met 0523-265095 

  
 
Nieuwsbrief. Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen? U kunt zich hier uitschrijven. 

Geef u op als burgerhulpverlener 
Gecertificeerde reanimatie- en AED-hulpverleners kunnen zich zelf registreren voor het 

automatische alarmeringssysteem via HartslagNu. 

HartslagNu is het oproepsysteem dat burgerhulpverleners via een bericht op de mobiele telefoon 

oproept om ter plaatse te gaan bij een mogelijke reanimatie. Een burgerhulpverlener kan vaak 

eerder dan de professionele zorg ter plaatse zijn en de reanimatie opstarten. 

Ook een geregistreerde AED kan door een burgerhulpverlener worden opgehaald en ingezet bij een 

mogelijke circulatiestilstand. 

HartslagNu is onderdeel van Ambulancezorg Nederland (AZN). Via de Meldkamer Ambulancezorg 

(MKA) wordt de oproep uitgestuurd. 

Kunt u reanimeren meld u dan aan. U bent dan inzetbaar bij een reanimatie. U wordt 

gewaarschuwd via een SMS. Als u ook de app download ontvangt u via de app een bericht als in 

uw omgeving een reanimatie nodig is. 

 

Nieuwe website 
Sinds kort is een nieuwe website gelanceerd. Het bevat veel informatie (en koppelingen) over AED 

en reanimatie. Stichting RANOO kan een bezoek aan deze website van harte aanbevelen. 

https://aed.startpagina.nl/ 

 

 

Jaarlijks volgen van een herhalingscursus 
Zowel de Hartstichting als de meeste reanimatiepartners, waarvan RANOO er een is, hanteren de 

systematiek dat elke reanimist na de basiscursus eenmaal per jaar een herhalingscursus moet 

volgen. Reanimeren is best wel complex en vraagt om oefening van technische vaardigheden. Door 

het juist kunnen handelen in geval van een reanimatie kan de overlevingskans van het slachtoffer 

verhoogd worden. Het jaarlijks oproepen is ook in ons inschrijfsysteem ingebouwd. Na 1 jaar geen 

inschrijving volgen er een aantal herinneringsmails. Als een reanimist na 16 maanden na de laatste 

les zich nog niet heeft ingeschreven, wordt degene met de juiste informatie uitgeschreven met het 

verzoek om wederom een basiscursus te gaan volgen. 

Het kost u maar 2 uur per jaar en door de opgedane kennis en oefening tijdens de les zal uw 

reanimatievaardigheid verhoogd worden. 
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