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Emil redde het leven 
van een dorpsgenoot

‘Reanimatie is een 
burgerplicht’

“Achteraf hoorde ik dat de 
reanimatie succesvol was. Dat 

gaf een enorme kick. Ik vind 
dat iedereen moeten kunnen 

reanimeren, dat is een burgerplicht. 
En wil je als bedrijf maatschappelijk 

verantwoord ondernemen, stel 
dan je AED 24/7 beschikbaar voor 

openbaar gebruik.’’

“Ik was 47, sportief en 
kerngezond. Toch kreeg 
ik een hartstilstand. 
Dankzij doortastend 
ingrijpen en reanimeren 
door twee buurvrouwen 
leef ik nog. Snelle hulp 
voorkwam bovendien 
blijvend letsel. Mijn 
gezin heeft daardoor 
nog een man en vader 
en ik volleybal gewoon 
weer.’’

Het leek een normale 
jeugdvoetbalwedstrijd 
te worden. Totdat na 
twintig minuten speler 
Jeroen plotseling 
in elkaar zakte. 
Hartstilstand. Dankzij 
een snelle reanimatie 
overleefde hij het: 
“Iedereen zou moeten 
kunnen reanimeren en 
een AED bedienen. Zo 
red je mensenlevens, 
dat is bij mij wel 
gebleken.’’

Coen Mol (47) overleefde
 een harstilstand

‘Ik leef nog dankzij 
twee buurvrouwen’

Jeugdvoetballer Jeroen (22) 
overleeft dankzij reanimatie

‘Iedereen zou moeten 
kunnen reanimeren’

Wat is HartveiligWonen?

Optimale burger-
hulpverlening, overal! 

Een acute hartstilstand kan 
iedereen overkomen. Hulp 

binnen zes minuten is dan van 
levensbelang. HartveiligWonen 

zet zich in voor optimale 
burgerhulpverlening, overal. 

Met goed getrainde vrijwilligers, 
een gedegen alarmsysteem en 

beschikbaarheid van voldoende 
AED’s. 

Directeur Floris Italianer
 van de Hartstichting

‘Burgerhulpverlening 
is onmisbaar’

”De Hartstichting wil binnen 
vijftig jaar alle hart- en 

vaatziekten de wereld uit hebben. 
Burgerhulpverlening is daarbij een 
onmisbaar instrument. Wij roepen 
daarom zo veel mogelijk mensen 

op om zich aan te melden als 
burgerhulpverlener.’’

Reanimatiepionier en cardioloog 
Ruud Koster

‘Meer burgerhulpverleners, 
meer AED’s’

“Direct reanimeren en 
snelle aanwezigheid van 

een AED zijn allesbepalend 
voor overlevingskansen 

bij een acute hartstilstand. 
HartveiligWonen optimaliseert de 

reanimatiemogelijkheden dankzij de 
werving van burgerhulpverleners, 

een grote AED-dichtheid en 
alarmering. Een zeer goede zaak.’’



!! CPR - CPR - CPR !!Messages Details

CPR ALERT! Pak de AED: 
Kampweg 31, Elburg. Daarna, 
ga naar: Ereprijs 3 Elburg. SMS 
JA wanneer je gaat.

CPR ALERT! Pak de AED: 
Mezenstraat 12, Elburg. 
Daarna, ga naar: Ereprijs 3 
Elburg. SMS JA Wanneer je 
gaat.
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HARTVEILIG WONEN

Hartveilig Wonen
Noodgeval: Ereprijs 3, Elburg

Ik ga Ik ga niet

1KM

Leven gered!

6 min.

400METER

Werking 
HartveiligWonen

Hartaanval
omstander belt 112

Meldkamer 
ambulancezorg schakelt 

AED Alert System in

Vrijwilligers ontvangen 
sms/bericht vanuit

de app

Ambulance arriveert
 en neemt over

 Levens gered: 
resultaten

Meld je aan als 
vrijwilliger!

Download de app
iOS & Android

OVERLEVINGSKANS 

STIJGT MET
TEN MINSTE

25%

De eerste 6 minuten bij 
een hartstilstand zijn van 

levensbelang. 

Kun je al reanimeren? Meld je 
dan aan als burgerhulpverlener 

bij jou in de buurt. 

Als je geen training hebt 
gevolgd, maar wel bereid bent 
om deze te volgen, ben je ook 
zeer welkom. Zo kun je levens 

redden! 

www.hartveiligwonen.nl

iOS

Android


