
Een reanimatie meemaken kan een 
ingrijpende gebeurtenis zijn. Je kunt 
na afloop allerlei vragen hebben. Kom 
in contact met andere betrokkenen 
van de reanimatie via het online 
ontmoetingsplatform HartslagSamen. 

www.hartslagsamen.nl 

VOOR: 
• Slachtoffers 
• Familie/nabestaanden
• Professionele hulpverleners
• Burgerhulpverleners

HartslagSamen is een initiatief van het reanimatie oproepsysteem HartslagNu.

Ben jij betrokken geweest bij een reanimatie? 

HartslagSamen
Contact na een reanimatie



Je kunt als burgerhulpverlener na een reanimatie vragen 
hebben. Hoe is het met het slachtoffer afgelopen? Heb ik het wel 
goed gedaan? Hoe ging de samenwerking? Via HartslagSamen 
kun je in contact komen met andere betrokkenen van dezelfde 
reanimatiemelding en antwoord op deze vragen krijgen.

Als professionele hulpverlener kan het contact met andere 
betrokkenen van de reanimatie waardevol zijn door hen te 
laten weten hoe je de samenwerking hebt ervaren. Ook kun je 
via HartslagSamen vragen van het slachtoffer of familieleden 
beantwoorden.

Heb jij een hartstilstand overleefd of ben je familie 
van het slachtoffer? Vanwege privacywetgeving is 
er voor (burger)hulpverleners niks bekend over de 
afloop van een reanimatie. Jij kunt hen daar meer 
over vertellen. Dit kan helpen de gebeurtenis 
te verwerken. Ook kun je via de hulpverleners 
meer te weten komen over hoe de reanimatie 
zelf is verlopen. 

Voor wie is HartslagSamen?

Iedereen die betrokken is geweest bij een reanimatie kan via HartslagSamen met elkaar in contact 
komen. Denk aan mensen die een hartstilstand hebben overleefd, familie en vrienden van het slachtoffer, 
burgerhulpverleners en professionele hulpverleners. 

Waarom contact na een reanimatie?



Zo werkt het:
1 Meld je aan bij HartslagSamen:

 Als slachtoffer of als familie/nabestaande van 
het slachtoffer

 Je ontvangt thuis een brief van de regionale 
ambulancedienst met daarin een code waarmee 
je je kunt aanmelden via de website van 
HartslagSamen. Ook familie/nabestaanden 
van het slachtoffer kunnen zich met deze brief 
aanmelden.

 
 Als professionele hulpverlener
 Vul een aanvraagformulier in op de website van 

HartslagSamen. Wij koppelen jou aan de juiste 
melding. 

 Als burgerhulpverlener
 Geef op de tijdlijn van je HartslagNu-account aan 

dat je wilt deelnemen aan HartslagSamen.

2 Zodra je je hebt aangemeld bij HartslagSamen, 
zie je welke andere betrokkenen zich nog meer 
hebben aangemeld. 

3 Je ziet nog geen namen, maar alleen in welke 
‘rol’ deze personen bij de reanimatie betrokken 
waren. *

4 Wil je met iemand in contact komen? Stuur 
diegene dan een contactverzoek. Als deze 
persoon jouw contactverzoek accepteert, zie je 
zijn of haar naam en kunnen jullie met elkaar 
chatten. 

*  Via HartslagSamen worden er geen persoonsgegevens 
verstrekt. Pas wanneer jij een contactverzoek van iemand 
accepteert, ziet die persoon alleen jouw naam.

Meer weten? 

Ga naar www.hartslagsamen.nl



HartslagNu is een samenwerking van de 
Hartstichting en Stan. 
Alle ambulancediensten in Nederland zijn 
aangesloten op het systeem van HartslagNu. 

Meer informatie 
www.hartslagnu.nl 
www.hartslagsamen.nl

Een samenwerking van:

Over HartslagSamen
HartslagSamen is het ontmoetingsplatform voor iedereen die betrokken is 
geweest bij een reanimatie. Via dit online platform kun je contact zoeken met 
andere mensen die bij de reanimatie aanwezig zijn geweest. HartslagSamen is 
een initiatief van HartslagNu.

Over HartslagNu
Elk jaar krijgen zo’n 17.000 mensen buiten het ziekenhuis een hartstilstand. 
Als omstanders binnen 6 minuten reanimeren en een AED inzetten, heeft het 
slachtoffer de grootste overlevingskans. Als elke seconde telt, is snelle hulp van 
levensbelang. 

Daarom is er in Nederland het reanimatie oproepsysteem HartslagNu. Belt 
iemand 112 bij het vermoeden van een hartstilstand, dan roept het systeem 
automatisch burgerhulpverleners op in de buurt van het slachtoffer. Zij krijgen 
de opdracht om te reanimeren of de dichtstbijzijnde AED op te halen die is 
aangemeld in het systeem. 

Zo krijgt het slachtoffer snel de juiste hulp, terwijl de ambulance onderweg is. 


