
 
 
 
 

 

EXTRA NIEUWSBRIEF RANOO 15-11-2021 

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

Op 15 november zijn de reanimatielessen weer gestopt 
Helaas moeten we per vandaag de reanimatielessen weer stoppen. We waren vanaf september weer volledig 
begonnen met het geven van basis- en herhalingscursussen. Alle lessen zaten al weer snel vol. 
Er zijn nu 4 redenen om weer te moeten stoppen: 

- Het aantal COVID besmettingen neemt drastisch toe 
- Veel cursisten die zich voor een les hebben aangemeld zeggen af. Aantal cursisten wil tijdens de les niet 

beademen 
- Instructeurs vervullen een vitaal beroep (in IC, ambulance, ziekenhuis) 
- Instructeurs die in het ziekenhuis werken moeten extra diensten doen 

 Die cursisten die zich al hebben ingeschreven voor een cursus krijgen een persoonlijk bericht. 
Wij vinden het heel vervelend dat we alles weer moeten stilleggen, maar hopen op uw begrip. 
 

Geldigheidsdatum in HartslagNu 
We horen al een paar keer van reanimisten dat zij uit de administratie van HartslagNu zijn verwijderd zonder dat 
zij dat wisten. 
In de laatste klankbordgroep vergadering van HartslagNu is daar aandacht aan besteed. Er is afgesproken dat er 
geen profielen uitgegooid worden alleen op basis van een verlopen einddatum. Er wordt wel opschoning 
gedaan van de database waarbij profielen die niet compleet of niet juist zijn, verwijderd worden. Dit is om 
vervuiling van de database te voorkomen. De eigenaars van deze profielen krijgen dan sowieso eerst een 
berichtje met de vraag om hun profiel aan te passen of te updaten. Maar het kan zijn dat als dan bijvoorbeeld 
hun mailadres niet meer klopt, er iets mis gaat. 
 
Wat betreft de certificering en de daarbij behorende datums is het volgende afgesproken: 
Er wordt voorlopig niemand op basis van einddatum uit het systeem gehaald. Op 1 juni 2022 wordt gekeken hoe 
de stand van zaken is wat betreft de reanimatielessen. Mocht dan blijken dat er nog mensen zijn die niet de 
gelegenheid hebben gehad om een reanimatiecursus te volgen, wordt deze datum in overleg nog verzet. Dit zou 
voor stichting RANOO betekenen dat de datum dan kan worden verzet naar 1 oktober 2022. Let wel: ook dan 
worden mensen niet zomaar uit het systeem geknikkerd, maar krijgen ze eerst een herinnering.  
 
Als mensen zeggen dat ze zonder opgaaf van reden uit het systeem gegooid zijn kunnen ze het beste Contact 
met HartslagNu - HartslagNu 
 

Buurthulpverleners worden opgeroepen bij  een baby/kinderreanimatie 
Sommige reanimisten gaven aan opgeroepen te zijn bij een baby/kinderreanimatie. In overleg met de 
meldkamer en ambulancediensten is vastgelegd dat in bepaalde situaties geen burgerhulpverleners worden 
opgeroepen. Namelijk: 
- Bij een ernstig trauma; 
- als er al een AED is aangesloten; 
- als de locatie onveilig is; 
- het slachtoffer jonger dan 1 jaar is; 
- er sprake is van een zelfdoding. 
We volgen hierbij de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatieraad (NRR). Regionaal kan de meldkamer nog 
specifieke situaties of adressen uitsluiten waarbij het oproepsysteem niet wordt ingeschakeld. Ook hierin als er 
vragen zijn Contact met HartslagNu - HartslagNu 
 
 
 
 

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

http://www.reanimatiehardenberg/
https://hartslagnu.nl/contact/
https://hartslagnu.nl/contact/
https://hartslagnu.nl/contact/
https://www.reanimatiehardenberg.nl/nieuwsbrief_uitschrijven.php

