
Wijkorgaan Liempde 
 

 
 
 

Reanimeren…redt levens. 

Wil jij het verschil maken bij jou in de buurt en meedoen? 

 

Het wijkorgaan van Liempde bied nu alle Liempdenaren een gratis  cursus reanimatie en 
bediening AED t.w.v. € 17,50. 

In Nederland krijgt jaarlijks 1 op de 1.000 inwoners een hartstilstand. Dit betekent ongeveer 
15.000 à 16.000 reanimaties per jaar in Nederland. Wij streven er naar een dekkend netwerk 
van toegankelijke AED's en vrijwillige burgerhulpverleners te realiseren, zodat in het geval er 
iemand een fibrilerend hart (in de volksmond een "hartstilstand") krijgt, hij/zij binnen 6 
minuten hulp kan krijgen. 

In Liempde zijn inmiddels 9 AED’s beschikbaar op de volgende adressen: 

- DVG-terrein,    Sportlaan 2 
- De Vlaswiek,    Keefheuvel 17 
- Beugelclub De Kleuskes,   Oude Dijk 19-21 
- Meubelmakerij Den Berg,  Boxtelseweg 47 
- Kasteren,     Kasterensestraat 10 
- Landgoed Velder,   Velder 2 
- TV De Peppelieren,    Hogenbergseweg 50 
- De Punder,     Dorpsstraat 37 
- Huisartsenpraktijk Liempde,  Nieuwstraat 6 
- Daarnaast worden binnenkort AED’s geplaatst op Hezelaar en op Daasdonk. 
 

Hoe ziet dit initiatief er in de praktijk uit 
Nadat de Meldkamer Ambulance protocollair twee ambulances naar een slachtoffer heeft 
gestuurd, wordt het alarmeringssysteem HartslagNu automatisch geactiveerd. Het systeem 
zoekt met behulp van het opgegeven adres eerst de geografische gegevens van het 
slachtoffer op. Vervolgens wordt gezocht naar maximaal 30 burgerhulpverleners van wie het 
woon- of werkadres (of een ander opgegeven adres) het dichtst bij het adres van 
het slachtoffer ligt.  
 
 
 
 



Hoe werkt het: 
U meldt zich aan als cursist bij het wijkorgaan Liempde. Na het volgens van de cursus 
reanimatie en bediening AED, verzorgd door de stichting Heartsafe Boxtel, en het behalen 
van het certificaat, meldt u zich aan als vrijwillige burgerhulpverlener bij www.hartslagnu.nl  
 
Hebt u het certificaat al maar bent u nog niet aangemeld bij HartslagNu.nl: 
Hebt u het certificaat al maar bent u nog niet aangemeld bij HartslagNu.nl? Ga dan nu direct 
naar www.hartslagnu.nl en vul uw gegevens in.  
 
Geef u nu op als cursist  
Meld je aan bij John van Heertum van het wijkorgaan Liempde: john@dennenhoekbv.com 
Voor uw inschrijving hebben wij de volgende gegevens van u nodig: 
Voor- en achternaam, adres, poscode, telefoonnummer en geboortedatum. 
 

Inschrijfformulier: 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Voornaam:  _____________________________________________________ 

Achternaam:  _____________________________________________________ 

Adres:   _____________________________________________________ 

Postcode:  _____________________________________________________ 

Telefoonnummer: _____________________________________________________ 

Geboortedatum: _____________________________________________________ 

Inleveren: John van Heertum, Vendelstraat 22a, 5298 CZ Liempde 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 

http://www.hartslagnu.nl/

