
                            

 
 
 

 

Burgerhulpverlening 
 
Themagroep Veiligheid is gestart met een prachtig initiatief om de 
burgerhulpverlening in Appeltern vorm te geven. 
 
Wat houdt burgerhulpverlening in? 
Een groep dorpsbewoners is geschoold om in geval van een reanimatie 
hulp te verlenen. Door snel optreden kan er gestart worden met de 
reanimatie totdat de hulpverleningsdiensten ter plaatse zijn. Hierdoor 
nemen de overlevingskansen van het slachtoffer toe, omdat met de huidige 
aanrijtijden kostbare tijd verloren gaat. 
 
Wat is hiervoor nodig? 
1. Solide en laagdrempelige reanimatiescholing voor dorpsbewoners, die 

aangeboden zal worden in dorpshuis De Schuur.  
2. Voorlichting over HartslagNu, het systeem dat burgerhulpverleners via 

een bericht op de mobiele telefoon oproept om ter plaatse te gaan bij 
een mogelijke reanimatie. Dit gebeurt door de meldkamercentralist van 
de ambulancedienst, direct na een noodoproep via 112. 

3. Uitbreiding van het aantal AED’s  in Appeltern. Momenteel is er maar 
één AED beschikbaar, namelijk die bij dorpshuis De Schuur. Gezien de 
uitgestrektheid van het gebied en de extra bevolking in voorjaar en 
zomermaanden, ligt dit ver onder de norm van de 6 minuten regel van 
de Nederlandse Reanimatie Raad.  

 
Met een vaste groep hulpverleners uit Appeltern willen we een hechte en 
structurele basis gaan vormen. Deze hulpverleners treffen elkaar tijdens de 
jaarlijkse herhalingen en worden ondersteund door de veiligheidsgroep ook 
na een incident. Tevens worden zij door de veiligheidsgroep op de hoogte 
gehouden van de ontwikkelingen middels een jaarlijkse nieuwsbrief. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Hoe pakken we dit aan? 
Onze vergevorderde plannen hebben we gepresenteerd aan het bestuur 
van het dorpsplatform en onder de aandacht gebracht bij het college van 
burgemeester en wethouders. Stichting AED Rivierenland is benaderd om 
mee te denken. Mogelijkheden vanuit deze organisatie worden in kaart 
gebracht. Verder hebben we een aantal ondernemers en Stichting 
Uiterwaarde geïnformeerd en om hun medewerking gevraagd i.v.m. het 
eventueel beschikbaar stellen van AED’s. We onderzoeken tevens waar 
subsidiemogelijkheden zijn. En we gaan starten met reanimatiecursussen. 
 
Aanmelden basiscursus hartreanimatie 
In mei/juni starten we met twee basisreanimatiecursussen in dorpshuis De 
Schuur. De lessen worden verzorgd door Tamara Mulders, Henri Janssen en 
Maurice van Munster. Op zaterdag 26 mei is er een cursus van 09.00-13.00 
uur. Deze cursus wordt nogmaals gegeven, maar dan verdeeld over twee 
maandagavonden, nl. op 4 en 11 juni, van 19.30-21.30 uur.  U kunt zich 
voor één van de twee cursusmogelijkheden aanmelden via info@mooi-
appeltern.nl o.v.v. voor- en achternaam, geboortedatum, gewenste 
cursusdatum en of u al eerder reanimatietraining hebt gehad. Per cursus 
kunnen 8 personen deelnemen. Bij meer interesse worden extra cursussen 
georganiseerd. Aanmelden kan tot 1 mei. De deelname is gratis. 
 
Meer weten? 
Graag wilden we u vast informeren dat er achter de schermen hard wordt 
gewerkt om burgerhulpverlening in Appeltern te realiseren. Via het 
Sermoentje en de PR-kanalen van het dosplatform zullen we u op de 
hoogte houden van alle ontwikkelingen. Voor eventuele vragen kunt u 
contact opnemen via info@mooi-appeltern.nl. 
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