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RANOO voldoet aan de wetgeving AVG.
Het zal niemand zijn ontgaan. Ook RANOO moet voldoen aan de wet Algemene Verordening
Persoonsgegevens. En dat doen we. We hebben een nieuwe privacyverklaring en iedereen heeft de
mogelijkheid om zich aan of af te melden voor deze nieuwsbrief. Lees de complete
privacyverklaring op onze website.

Stichting RANOO zoekt lesruimte
Naaste het lesgeven van reanimatielessen op locaties, geven wij de meeste cursussen in het
ziekenhuis te Hardenberg. In verband met nieuwbouw kan het ziekenhuis ons niet verzekeren dat
wij van de lesruimte in de toekomst gebruik kunnen maken. Daarom zijn wij op zoek naar andere
lesruimte. Wie heeft ruimte over. De ruimte dient minimaal te voldoen aan de volgende eisen:
- Liefst centraal en makkelijk bereikbaar in Hardenberg (parkeermogelijkheden)
- Minimaal 5x4 meter
- Witte muur voor projectie met een beamer
- Mogelijkheid om koffie en thee te kunnen zetten
- Cursisten kunnen op een stoel zitten
Indien iemand mogelijkheden heeft komen we kijken. Het is mogelijk dat wij een vergoeding
betalen voor de huur van lesruimte. Mail ons via: info@reanimatiehardenberg.nl

Stichting RANOO sponsort 2 AED’s. Eerste in gebruik in Schuinesloot.
Door efficiënt te werken heeft stichting RANOO geld overgehouden. Het bestuur heeft besloten om
in het gebied van HartVeilig Hardenberg 2 AED’s te sponsoren en heeft daarmee het bestuur van
Hartveilig gevraagd 2 locaties te zoeken. Op 24 mei 2018 is de AED van Schuinesloot vervangen
door een nieuw model AED, de CR-2, die ook is uitgerust voor baby- en kind
reanimatie. De AED’s die zijn uitgezet in de regio Hardenberg worden na
ongeveer 10 jaar vervangen. Hiervoor heeft Hartveilig Hardenberg een plan
opgesteld. RANOO heeft besloten om van de nieuwe AED (CR-2)
traintoestellen aan te schaffen, zodat deze gebruikt kunnen worden tijdens
de reanimatielessen. De nieuwe wethouder van Hardenberg, dhr.te Rietstap
nam de nieuw AED in ontvangst.

Hartstichting stopt met site reanimatiepartner
De website www.reanimatiepartner.nl is vanaf begin juni gestopt. De reden hiervoor is dat deze
website zeer verouderd is en aanpassingen niet meer mogelijk zijn. Ook voldoet deze website niet
aan de voorwaarden van de nieuwe AVG-wetgeving. Daarom is het nu onvermijdelijk geworden
dat de website stopt te bestaan.
Een ander gevolg van het uit de lucht halen van de oude website is dat de zoekmachine
(Reanimatiepartners op woonplaats/postcode) verdwijnt. Op de site van de Hartstichting, is deze
mogelijkheid weer terug te vinden.

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 reanimatiediploma voor volwassen een eis. Een cursus 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 babyof kinderreanimatie. Inschrijven kan via onze website. Er is een les gepland op 27 februari 2019.
Nieuwsbrief. Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen? U kunt zich hier uitschrijven.

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

