Uitbreiding hartfalen apparatuur (AED) in Tienhoven
& Oud-Maarsseveen en omgeving een feit.
Dank zij een financiële bijdrage van de provincie Utrecht zullen in de komende periode
meerdere AED, s (hulpmiddel voor reanimatie bij
hartfalen) worden geplaatst in en om Tienhoven & OudMaarsseveen en omgeving.
Deze plaatsing is een belangrijke stap verder die kan
zorgdragen voor het redden van mensenlevens. Ook
voor de stichting Hartreanimatie Stichtse Vecht, is dit
een belangrijke uitbreiding op de aantallen van deze
apparaten in de provincie Utrecht en heeft dan ook
grote medewerking verleend aan de opzet van deze
plaatsing.
Wij zijn dan ook ontzettend blij, dat het mogelijk is, om met de plaatsing, mogelijk
mensenlevens te redden die getroffen worden door hartfalen, want met het plaatsen van de
6 AED is het mogelijk dat in de dorpen en buitengebied binnen 6 minuten een AED ter
beschikking staat. Dit is van groot belang omdat elke minuut telt als je wordt getroffen door
een hartstilstand.
Belangrijk in de gehele opzet is, dat de Tienhovens bewonersvereniging BTOM het project
volledig ondersteunt en de goede samenwerking met de Gemeente Stichtse Vecht, welke
toestemming heeft gegeven de AED-eenheden te mogen plaatsen op openbare weg en aan
te sluiten op aanwezige technische voorzieningen.
Het plaatsen van de apparatuur is erg belangrijk en zoals aangegeven, bijna voltooid.

Blijf niet langer een hulpeloos toeschouwer, maar wordt een geoefend
hulpverlener!
In een situatie waarin elke minuut telt, kunnen hulpverleners, die weten hoe de apparatuur
werkt en oproepbaar zijn via de alarmcentrale van 112, snel ter plaatse zijn. Met een AED uit
de buurt kan de hulpverlening al starten terwijl de ambulance nog onderweg is en heeft het
slachtoffer de grootste overlevingskans, want je buurman is er altijd sneller dan de
ambulance.
Als projectgroep “Veilig op pad door Tienhoven &Oud-Maarsseveen en omstreken” vragen
wij dan ook met klem, dat het plaatsen van meerdere AED-eenheden, voltooid kan worden
met voldoende opgeleide personen.

Lees de volgende pagina en geef u op als cursist!
In de door de projectgroep aangeboden cursus leer je de AED bedienen. Zo weet je wat je moet
doen bij een hartstilstand en kun je levens redden.
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Herkenning van een hartstilstand;
Wijze van alarmeren;
Bewustzijnsstoornissen;
Ademhalingsstoornissen;
Reanimatie.
AED bediener

Algemene informatie:
Cursusduur: 3 uur
Cursusbijdrage is € 25,00 incl. materialen
Locatie: zaal achter PKN-Kerk Laan van Niftarlake 62, Tienhoven
Geplande data zijn 18 , 25 januari en 1 februari 2021
i.v.m. Corona gedeeltelijke lockdown wordt er tijdelijk geen cursus gegeven, wij houden u op
de hoogte omtrent de voortgang.
Tijdstip: aanvang 19:30 uur
Deelname is op eigen risico

Cruciaal is nu dat binnen 6 minuten gestart
kan worden met reanimeren met behulp
van een AED, geef je op voor de cursus want
je kunt een mensenleven redden.
Klik op:

aed@btom.nl

Vermeld uw naam, adres, wij nemen hierna
contact met u op.
Het project “Veilig op pad door Tienhoven &Oud-Maarsseveen en omstreken” is mogelijk
gemaakt door de Provincie Utrecht als hoofdsponsor en mede ondersteund door de
sponsoren Bert de Bree (bouwbedrijf de Bree), Peter van Veenendaal (Jachthaven Manten),
George Jambroes (bewonersvereniging BBB) en de bewonersvereniging BTOM.
Alsmede de projectgroep leden: Co Grootendorst en Bert van de Bunt (namens BTOM), Caes
Roodenburg (namens BBB) en Evert van Rooijen (inwoner Tienhoven).
Bij de Kastanjehoeve is enige tijd geleden door de BTOM al een AED geschonken en
geplaatst.

Als u vragen of opmerkingen heeft, neemt u dan contact op met mailadres: barn124@xs4all
of belt u met 0615034220

