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help ons, help uw dorpsgenoten, help u zelf!

Plaatsing van de AED’s in Boskamp en het
buitengebied
I totaal hebben we zes AED’s in Boskamp en buitengebied. Vier AED’s
In
h
hebben we als Stichting AED Boskamp kunnen aanschaffen. Twee van
deze vier zijn geplaatst in het buitengebied en twee in Boskamp zelf.
d
Zie voor de plaatsing bijgevoegde lijst en kaart op de achterkant van deze nieuwsbrief.
Z
De kastjes waar de AED’s in geplaatst zijn, zijn dag en nacht bereikbaar. De kastjes zijn
rood met wit geschilderd en op een zichtbare plaats opgehangen. Vijf AED’s zijn van
hetzelfde merk namelijk Medison. De AED van Overwetering is een Philips maar het
gebruik is hetzelfde.
g

Opleiding AED-ers

Opleiding EHBO

Inmiddels hebben we een groot aantal mensen

Bij de EHBO vereniging Boskamp kunnen we ook

kunnen opleiden in het professionele gebruik van

altijd enthousiaste mensen gebruiken. Indien u

de AED in combinatie met reanimatie. Een lijst met

belangstelling heeft voor een opleiding EHBO dan

opgeleide AED-ers vindt u bij deze nieuwsbrief.

kunt u dat eveneens melden bij Ties Straatman.

Tevens is een sticker bijgevoegd die u bij uw telefoon

Bij voldoende deelname verzorgt de EHBO vereniging

of in de meterkast kunt plakken. Op deze sticker kunt

Boskamp graag een opleiding EHBO.

u de gegevens van de opgeleide AED-ers bij u in de
buurt noteren. In geval van nood kunt u ze bellen.

Donaties

Indien u kunt reanimeren en een opleiding AED heeft

Van de verkregen donaties hebben wij vier AED’s

kunt u lid worden van het reanimatienetwerk.

kunnen aanschaffen. Ook is er nog geld nodig voor

Via een sms bericht wordt u gewaarschuwd als er

het opleiden van mensen en het onderhoud van de

bij u in de buurt sprake is van een slachtoffer dat

AED’s de komende jaren.

gereanimeerd moet worden.
Natuurlijk hebben we een buffer hiervoor. Echter
Voor aanmelding:

donaties blijven altijd welkom. Indien u onze

www.aedlocator.eu

Stichting wilt steunen kunt u geld overmaken op

Zie voor meer informatie ook:

Rabobank 14.31.62.055

www.aedsolutions.eu
ten name van de Stichting AED Boskamp onder
Indien u belangstelling heeft voor het volgen van de
opleiding reanimatie/AED kunt u zich opgeven bij
Ties Straatman. Bij voldoende deelname kunnen we
dan een nieuwe opleidingsronde starten.

vermelding van donatie.

Watt te doen bij een hartaanval?

AED
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Het menselijk hart

Te ondernemen stappen bij een hartaanval

Informatie

Om een leven te redden zijn een aantal stappen

De Stichting AED Boskamp zal de bevolking van

nodig. Elke stap beinvloedt de overleving.

Boskamp informeren middels een website. Adres van

Deze stappen worden omschreven als de schakels

de website is www.aedboskamp.nl . Op deze website

van de keten van overleving:

zullen nieuwsberichten komen, wijzigingen vermeld
worden, plaatsingen van de AED’s in omliggende

1.

✓

Zorg voor veiligheid voor jezelf en
het slachtoffer

2.

Controleer het slachtoffer

3.

(aanspreken, aanschudden)

4.

Bij geen reactie en geen ademhaling

dorpen in kaart worden gebracht en zal informatie
komen over reanimatie en defibrillatie.

Natuurlijk kunt u ook altijd met de Stichting bellen
voor informatie. Zie voor telefoonnummers op de
achterkant van deze nieuwsbrief.

direct 112 en AED-er (laten) bellen
5.

AED apparaat (laten) halen

6.

Direct starten met reanimatie

7.

Zo snel mogelijk defibrilleren (AED)

8.

Vroege professionele reanimatie door
ambulance dienst
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Fam. Hofstede

Koekoeksweg 19

Hengforden

Aan de voorkant van de garage

Kletterstraat 20
Aan de achterkant van het huis

2] Zorgcentrum St Willibrord
Boskamp 21
Zij ingang Zorgcentrum St Willibrord

6] Stichting AED Boskamp
Klussenbedrijf Flierman
Dingshofweg 6a
Tussen de garagedeuren aan de schuur

zelf!
ons,

3] Stichting AED Boskamp
Kwekerij Overmars

help

Eikelhofweg 7a
Links aan de voorkant van het woonhuis

4] Sportpark Overwetering
Koekoeksweg 11/B
Aan de achterzijde van de tribune
Sportpark Overwetering

Stichting

Locatiekaart

AED
BOSKAMP

Adres

p/a Knoppertlaan 6
8121 HG Boskamp
e-mail: info@aedboskamp.nl

Contactpersonen

Ties Straatman
✆ 0570 562070
Jan Willem Nienhuis
✆ 0570 563950
Hennie Kaizer
✆ 0570 562559
Ilonka Overberg
✆ 0570 609292

d o r p s g e n o te n ,

Autobedrijf Boskamp
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5] Stichting AED Boskamp

h elp

1] Stichting AED Boskamp

h elp
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Lijst AED’s in Boskamp en buitengebied
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