
Oprich'ng S'ch'ng burgerhulpverlening Ooltgensplaat 

Sinds 11-03-2021 is de s-ch-ng een feit. 

De s-ch-ng hee5 ten doel het vergroten van de overlevingskans na een harts-lstand door het snel 
optreden van burger hulpverleners en Automa-sche Externe Defibrillatoren (AED) en het verrichten 
van al hetgeen met bovenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk is. De s-ch-ng wordt door 
vrijwilligers draaiende gehouden. 

AED’S 
Als s-ch-ng hebben wij alle AED’s die buitenhangen en 24/7 beschikbaar zijn in ons beheer.Wij 
zorgen ervoor dat de AED’s iedere maand gecontroleerd worden, zodat ze ten alle -jden beschikbaar 
zijn bij een reanima-e. 

Bij een reanima-e oproep worden er meerdere AED’s  ingezet door Hartslagnu. De AED’s die ingezet 
worden door Hartslagnu zijn de vier dichtstbijzijnde bij het slachtoffer. Wij hebben de burger 
hulpverleners geleerd. Kom je langs een AED als je naar het adres gaat waar de reanima-e is. Neem 
dan de AED mee. Wij als s-ch-ng controleren dan alle AED’s op het dorp of ze weer netjes terug 
hangen en weer ingezet kunnen worden bij volgende reanima-e. Is er een AED werkelijk gebruikt. 
Dan nemen wij direct contact op met het onderhoudsbedrijf om te zorgen dat de AED weer 
gebruiksklaar gemaakt wordt. Als s-ch-ng hebben wij op iedere AED een onderhoudscontract ziUen. 
Is een AED gebruikt dan moet het onderhoudsbedrijf binnen zes uur weer de AED gebruiksklaar 
hebben of een -jdelijk leen AED geplaatst hebben. 

Cursus 
Als S-ch-ng verzorgen wij de reanima-e cursussen. We verzorgen de reanima-e cursus BLS 
(volwassenen) en de reanima-e cursus PBLS (baby en kind) 

De opleiding is voor de inwoners van Ooltgensplaat en de mensen die in Ooltgensplaat werken gra-s. 
Tijdens de opleiding staat er in de cursusruimte een potje waar een vrijwillige gi5 ingedaan mag 
worden. De opleiding BLS duurt 4 uren. De opleiding PBLS duurt ook vier uur.  

De herhalingscursus BLS en PBLS duurt 3 uur bij elkaar en wordt tegelijk gegeven. . Voor de 
herhalingscursus vragen wij als S-ch-ng € 10,00. De opbrengst van de herhalingscursus kom geheel 
ten goede van de burgerhulpverlening in Ooltgensplaat. Denk hierbij aan het onderhoud AED’s , 
buitenkasten voor de AED’s. Een AED moet naar 10 jaar worden vervangen. Daar sparen we als 
s-ch-ng ook voor.  

De cursus wordt verzorgd door erkende instructeurs die NRR (Nederlandse Reanima-e Raad) 
geschoold zijn en de bevoegdheid hebben om deze cursus te verzorgen. Alle lessen en kandidaten 
worden ook geregisterd in NRR. De kandidaten als geslaagd zijn krijgen ook een diploma van het NRR. 
Het NRR is een Europees erkend instan-e voor reanima-e. 

HartslagNU  



Hartslagnu is het oproepsysteem voor burger hulpverleners bij een reanima-e. Als s-ch-ng werken 
wij nauw samen met Hartslanu. 

Professionele hulpverleners 

Met de professionele hulpverleners hebben wij ook goed contact. Met de plaatselijke brandweer 
verzorgen wij ook informa-e avonden met betrekking tot veiligheid voor de burger hulpverleners.  

Nazorg 

Als s-ch-ng nemen wij ook contact op met de personen die bij een reanima-e zijn geweest. Wij zijn 
ook 24/7 bereikbaar voor de mensen die bij een reanima-e geweest zijn en daar over willen praten. 
Helaas weten wij als s-ch-ng niet al-jd wie er allemaal bij een reanima-e is geweest.  Mocht je niet 
door ons gebeld zijn, maar je wil ons spreken. Dan kan je ons al-jd bellen.  

Financiën  
Als s-ch-ng leven van de opbrengst van de herhalingscursussen die wij verzorgen, Gi5en en van de 
opbrengst van de jaarlijkse collecte die wij ieder jaar organiseren in Ooltgensplaat.  


