
Heb jij een AED?

Zorg dat je AED ingezet kan worden 
bij een hart stilstand in jouw buurt. 
Meld jouw AED aan bij ons reanimatie 
oproepsysteem. Zo kan jouw AED snel 
gevonden worden bij een 112-melding 
van een hartstilstand. 

www.hartslagnu.nl

RED LEVENS 
MET JOUW AED

MELD JOUW AED AAN
bij HartslagNu, het
reanimatie oproep systeem 
van Nederland.



Mogen we jouw AED gebruiken 
bij een hartstilstand in de buurt?

• Meld jouw AED aan op www.hartslagnu.nl.

• Geef de tijden aan dat jouw AED bereikbaar is.

• Beschrijf de plaats waar de AED hangt. Liever 
nog hang je de AED buiten in een buitenkast, 
zodat deze dag en nacht bereikbaar is. Heeft 
de kast een pincode, dan geef je deze ook door.

• Bij een 112-melding van een hartstilstand, 
sturen we een burgerhulpverlener naar de 
dichtstbijzijnde AED die bekend is in ons systeem. 
Dit kan jouw AED zijn. De burgerhulpverlener 
krijgt op zijn of haar mobiel het adres met evt. de 
code van het slot.

• Wordt jouw AED ingezet, dan krijg je direct 
bericht van ons.

• Onze burgerhulpverlener brengt jouw AED zo 
snel mogelijk weer terug. Meestal direct na de 
reanimatie.

• Nieuwe elektroden en batterij worden na een 
inzet vergoed door de ambulancedienst. 

Handig! 
Is jouw AED aangemeld 
bij HartslagNu, dan 
ontvang je een melding
van ons als de 
houdbaarheidsdatum 
van de batterij en 
elektroden is verlopen. 

Zo werkt het:



Onze burgerhulpverleners
Mensen die kunnen reanimeren en zich 
hebben aangemeld bij HartslagNu, 
noemen we burgerhulpverleners. Bij 
een 112-melding van een hartstilstand 
worden alle burgerhulpverleners in de 
buurt van het slachtoffer door HartslagNu 
gealarmeerd om hulp te verlenen: een 
AED te halen of direct naar het slachtoffer 
te gaan om te reanimeren. Zo redden we 
samen levens!

Meer weten?  
Ga naar www.hartslagnu.nl

HARRIE MELDDE ZIJN AED 
AAN BIJ HARTSLAGNU:

“ Als ik iemand kan redden 
door mijn AED beschikbaar 

 te stellen, dan doe ik dat! ”



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

Meer informatie & aanmelden 
www.hartslagnu.nl

Een samenwerking van:

Het alarmeringssysteem bij reanimatie in Nederland

Deze flyer wordt aangeboden door:

Elk jaar krijgen zo’n 17.000 mensen buiten het ziekenhuis een 
circulatiestilstand, ook wel hartstilstand genoemd. 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!

Nederland heeft daarom een uniek 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 óf de dichtstbijzijnde AED te halen 
die is aangemeld bij het systeem.

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




