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Voorwoord
Met veel plezier presenteren wij het jaarverslag van de stichting Groningen HartVeilig over
2018. Het afgelopen jaar is voor de stichting en voor alle direct betrokkenen een dynamisch jaar
geweest. Een jaar waarin veel vooruitgang is bereikt met de realisatie van onze doelstellingen.
Het aantal burgerhulpverleners in de provincie Groningen is significant uitgebreid. De verwachte
groei naar 8000 werd eind december bereikt.
Ons scholingsprogramma is in het najaar van 2018 uitgebreid met een 6 minuten basiscursus
waarin naast scenariotraining, bekend van de 6 minuten training, tevens theorie en praktijk
onderwezen worden. In een aantal gemeenten is reeds ervaring opgedaan met deze nieuwe
basiscursus. De terugkoppeling van deelnemers was dermate positief, dat besloten is om met
ingang van 2019 deze basiscursus in alle deelnemende gemeenten aan te bieden.
In 2018 is HartslagNu, de organisatie achter het alarmeringssysteem via het noodnummer 112,
gefuseerd met HartVeilig wonen waardoor een organisatie met een landelijk systeem is
ontstaan. Door deze samenwerking wordt de reanimatie- en AED burgerhulpverlening centraal
geborgd en is het mogelijk om deze vorm van hulpverlening eenduidig te organiseren.
Het jaar is financieel met een batig saldo afgesloten. Dit is vooral gerealiseerd door het
incasseren van achterstallige bijdragen van gemeenten over afgelopen jaren en het zorgvuldig
toezien op de kosten.
Verder is er geïnvesteerd in het operationeel verbeteren van het planningssysteem en het
optimaliseren van de website. Hierdoor is het voor burgerhulpverleners eenvoudiger geworden
om zich aan te melden via de website en is de hiervoor benodigde informatie over het
trainingsaanbod aangescherpt. Tevens zijn onze instructeurs door aanvullende vaktechnische
trainingen op een hoger niveau opgeleid.
Voor 2019 zijn er een aantal belangrijke doelen gesteld. Allereerst willen wij de 6 minuten
basiscursus in alle deelnemende gemeenten succesvol uitrollen.
Verder willen wij in samenwerking met de gemeenten onderzoeken op welke wijze een
gemeente het predicaat “6 minuten HartVeilig zone” kan verkrijgen door het opleiden van
voldoende burgerhulpverleners en de aanwezigheid van voldoende openbaar toegankelijke
AED’s in een zone. Voor dit doel worden gemeenten opgedeeld in een aantal 6 minuten zones.
Tot slot danken wij al onze betrokken burgerhulpverleners.
Zonder hen is Groningen HartVeilig onmogelijk.
Daarnaast danken wij onze partners (gemeenten, HartslagNu, de Veiligheidsregio, de
Ambulancezorg Groningen, de Hartstichting, het Rode Kruis) voor hun inzet en samenwerking.
Namens het bestuur,
Jan Nijland, voorzitter.
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Inleiding

Dit is het zesde volledige jaar sinds de oprichting van Groningen HartVeilig in mei 2012.
Destijds werd bekend dat slechts 12% van de mensen een hartstilstand overleeft.
Dit was mede door de inzet van mensen, die toevallig in de buurt waren en hulp konden bieden.
Aan dit toeval wil Groningen HartVeilig een einde maken door het trainen van burgerhulpverleners, die bij een reanimatie daadwerkelijk kunnen reanimeren en een AED (Automatische
Externe Defibrillator) kunnen bedienen.
Om dit duidelijk vorm te kunnen geven is er een missie en een visie opgesteld.

Missie

De missie van Groningen HartVeilig is:
● het vergroten van de slagingskans van reanimaties door goede burgerhulpverlening
● het beschikbaar maken van voldoende AED’s.
Groningen HartVeilig staat voor het bieden van kwalitatief hoogstaande reanimatie. Zowel in de
uitvoering zelf als door de burgerhulpverleners die reanimeren.
Deze uitgangspunten zijn de bouwstenen van ons fundament.

Visie

Onze ambitie is om voldoende burgerhulpverleners op te leiden in alle gemeenten van de
provincie Groningen. Door de inhoud van het scholingsaanbod, de nadruk op de herhaling
daarvan en door de mogelijkheid van professionele nazorg na een reanimatie neemt de
kwaliteit van de reanimatie toe.
Dit zijn belangrijke aspecten voor de kwaliteit en de slagingskans bij reanimatie.
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Burgerhulpverleners

Het succes van Groningen HartVeilig staat of valt met de beschikbaarheid van voldoende
vrijwilligers, dat zijn onze burgerhulpverleners.
Wij willen dat er in elke gemeente, woonwijk of dorpskern in de provincie voldoende
burgerhulpverleners zijn. Ons streven voor 2018 stond op 8000.
Dit aantal is eind december gerealiseerd. Op 20 februari 2019 bedroeg het aantal
geregistreerde burgerhulpverleners 8070 (bron: HartslagNu).
Voor het jaar 2019 is het onze ambitie om het totale aantal uit te breiden tot 9000.
Het huidige aantal burgerhulpverleners is gerealiseerd door de vele aanmeldingen van
inwoners in de afgelopen jaren. Zij hadden interesse in ons scholingsaanbod of zijn geworven
door onze voorlichtingsbijeenkomsten en estafettetrainingen.
Daarnaast zijn er ook veel burgerhulpverleners die op eigen initiatief of via (vrijwilligers)werk
een reanimatiecursus gevolgd hebben. Door hun inschrijving bij HartslagNu maken zij ook deel
uit van het bestand dat opgeroepen kan worden.
Daar waar mogelijk willen we de burgerhulpverleners nog gerichter trainen en opleiden door
hen meer achtergrond over het reanimatieproces te geven en de trainingen te intensiveren.
In andere gebieden, waar het aantal burgerhulpverleners nog onvoldoende op peil is, blijven we
actief met werven en opleiden.
Ons doel is om in het overgrote deel van de provincie binnen 6 minuten te starten met
reanimeren door burgerhulpverleners. Bij een start van een reanimatie binnen die tijdsperiode
stijgt de overlevingskans namelijk tot 50 – 70%.
Al onze burgerhulpverleners voelen zich betrokken bij hun leefomgeving en willen hun kennis
en kunde graag inzetten bij hulpbehoevende slachtoffers in de buurt.
In ons vrijwilligersbestand is de verdeling van vrouwen en mannen resp. 55% en 45%. De
gemiddelde leeftijd is 40 jaar.
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Het aantal burgerhulpverleners per gemeente
GEMEENTE
APPINGEDAM
DELFZIJL
GRONINGEN
HET HOGELAND
LOPPERSUM
MIDDENGRONINGEN
OLDAMBT
PEKELA
STADSKANAAL
VEENDAM
WESTERKWARTIER
WESTERWOLDE
EINDTOTAAL

AANTAL
BURGERHULPVERLENERS

166
406
3057
883
250
785
444
153
352
314
922
338
8070

Appingedam
Delfzijl
Groningen
Het Hogeland
Loppersum
Midden-Groningen
Oldambt
Pekela
Stadskanaal
Veendam
Westerkwartier
Westerwolde
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Gegevens: HartslagNu. Peildatum 20 februari 2019

5

3500

Scholingsaanbod

Groningen Hartveilig heeft zich van meet af aan sterk gemaakt voor het ontwikkelen en
aanbieden van goede trainingen. In eerste instantie ging het daarbij om de zogenaamde
6-minutentraining.
In de afgelopen jaren (2016-2018) was onze focus gericht op het vormgeven van een nieuwe
training. Die noemen wij de 6-minuten basiscursus.
Deze opleiding hebben wij in samenspraak en met erkenning van de NRR (de Nederlandse
Reanimatieraad) ontwikkeld. De NRR is de Nederlandse kennis- en opleidingsorganisatie,
onder andere belast met het bereiken van een uniform lesprogramma in elementaire
reanimatie. Met deze nieuwe training voorzien wij in de behoefte om de kwaliteit van de
basisreanimatie en de burgerhulpverlening te verbeteren.
De namen “6-minutentraining” en “6-minutenbasiscursus” zijn overigens vanwege het feit dat
slachtoffers binnen die tijdsperiode de grootste overlevingskans hebben.
Bij al onze opleidingen maken wij uitsluitend gebruik van NRR-bevoegde instructeurs. Deze
instructeurs zijn aangemeld bij onze planningscoördinator. Zij verdeelt de uitvoering van alle
cursussen en trainingen over de gemeenten en de beschikbare instructeurs.
Het aantal jaarlijkse trainingen varieert en is mede afhankelijk van de grootte van de betreffende
gemeente, de lokale behoefte en het verkregen subsidiebudget. Om enkele praktische redenen
is het in 2018 helaas niet gelukt om het aantal gewenste trainingen in alle gemeenten te
realiseren. Dit “repareren” wij door in 2019 op die plekken extra trainingen aan te bieden.

De 6-minutentraining

Bij een 6-minutentraining wordt een groepje deelnemers naar een slachtoffer op een voor hen
onbekend adres gestuurd. Dit kan een woonhuis zijn, of een winkel, garage etc. Op deze locatie
ligt een oefenpop. Daarnaast is een trainer en een LOTUS (gecertificeerd slachtoffer) aanwezig.
De trainer beoordeelt de uitvoering van de reanimatie door de deelnemers en let op alle
randzaken die bij een reanimatie komen kijken. Denk aan het veilig vervoer naar de locatie, het
opvangen van naasten en het onderling coachen. In de evaluatie geeft de trainer aan wat er
goed of fout ging en wat er verbeterd kan worden. De LOTUS speelt de rol van partner of
familie, zodat de burgerhulpverleners ook leren hoe ze deze kunnen begeleiden bij een
daadwerkelijke reanimatie.
Een deel van de deelnemers moeten eerst op een ander adres een AED halen. Op deze wijze
wordt de werkelijkheid bij een echte alarmering via 112 en HartslagNu zo realistisch mogelijk
benaderd.
Deze 6 real-life scenariotraining kan extra gevolgd worden, naast een verplichte
reanimatiecursus of een 6-minutenbasiscursus

De 6-minutenbasiscursus

Bij een 6-minutenbasiscursus leert de deelnemer adequaat handelen bij een hartstilstand. In het
theoretische gedeelte komt eerst de basiskennis aan bod. Daarna wordt de NRR-les gegeven,
waarbij er op een reanimatiepop geoefend wordt met borstcompressies en beademen. Na de
uitleg van de theorie volgt een scenariotraining, bij voorkeur op meerdere locaties.
Hierbij wordt een mogelijke praktijksituatie zoveel mogelijk nagebootst. De casussen zijn van
tevoren bedacht en goedgekeurd. Deze training wordt gegeven door 2 (of meer) instructeurs en
per instructeur een LOTUS (gecertificeerd slachtoffer).
Tijdens deze 6-minutenbasiscursus leren de deelnemers:
● Het herkennen van een hartstilstand en wat dan te doen
● Hoe te reanimeren: borstcompressie toepassen en mond-op-mond beademing geven,
het aansluiten en bedienen van een AED
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●

Samenwerken met andere cursisten
Alle basiskennis wordt herhaald en het oefenen vindt in realistische situaties plaats.
Na afloop ontvangen alle deelnemers een reanimatiecertificaat.
De 6-minutenbasiscursus heeft in 2018 met succes in enkele gemeenten gedraaid. Het is onze
bedoeling om deze cursus in 2019 aan te bieden in alle gemeenten, naast de bestaande
6-minutentrainingen.

Estafettes en voorlichtingen

In de afgelopen jaren heeft Groningen HartVeilig haar naamsbekendheid vergroot en zijn overal
actief burgerhulpverleners geworven. Dat gebeurde onder meer door reclamecampagnes,
foldermateriaal en het oprichten van een eigen Promotieteam.
In veel gemeenten werden voorlichtingsbijeenkomsten en estafettetrainingen georganiseerd. Bij
een estafette vond op vrijdagavond een voorlichting plaats, gevolgd door een reanimatiecursus
op zaterdagmorgen en een 6-minutentraining op zaterdagmiddag.
Deze activiteiten vinden nu alleen nog heel gericht plaats; vooral daar waar nog onvoldoende
burgerhulpverleners zijn. In 2018 vonden er in de gemeente de Marne en Midden Groningen elk
2 estafettes plaats. Enkele tientallen personen deden daaraan mee.
Ook organiseerden we 3 voorlichtingsbijeenkomsten in de gemeente Appingedam en 1 in de
gemeente Grootegast. Op die manier kwamen ook enkele tientallen personen in contact met
onze organisatie.

Totaaloverzicht trainingen in 2018
Gemeente Aantal
trainingen
Gemeente Appingedam
Gemeente Bedum
Gemeente Delfzijl
Gemeente De Marne
Gemeente Eemsmond
Gemeente Groningen
Gemeente Grootegast
Gemeente Haren
Gemeente Leek
Gemeente Marum
Gemeente Midden-Groningen
Gemeente Oldambt
Gemeente Pekela
Gemeente Stadskanaal
Gemeente Veendam
Gemeente Westerwolde
Gemeente Winsum
Gemeente Zuidhorn
Totaal

8
1
5
4
2
2
3
4
1
1
13
4
3
4
6
4
4
3
72
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Positieve effecten van de scholing

Wij merken dat zowel “lekenhulpverleners” (bijvoorbeeld EHBO-ers) als professionele
hulpverleners (bijvoorbeeld politieagenten, brandweerlieden en ambulancemedewerkers) onze
trainingen en cursussen zinvol vinden. Wij komen elkaar steeds vaker tegen. Dat komt de
samenwerking in de praktijk ten goede. Een ander mooi voorbeeld is het gebruik van
brandweerkazernes voor onze trainingen. Dat stellen wij erg op prijs; wat ons betreft maken we
daar in 2019 verdergaande afspraken over.
De scholing van Groningen HartVeilig richt zich zowel op de techniek van de reanimatie als op
andere zaken. Denk hierbij aan het opvangen van omstanders of familie. Of het opvangen en
assisteren van professionele hulpverlening.
Wij begeleiden onze burgerhulpverleners door het geven van voorlichting, het bieden van
nazorg en extra scenariotraining bovenop de standaard reanimatiecursus die men verplicht elke
2 jaar moet volgen.
Na een training krijgen de deelnemers behalve een certificaat ook een hesje, handschoenen en
een beademingsmasker uitgereikt. Het voordeel van het Groningen HartVeilig-hesje is de
herkenbaarheid van onze burgerhulpverlener op het adres van het slachtoffer en bij
medewerkers van de hulpdiensten.
Onze trainingen en cursussen zorgen ervoor dat burgerhulpverleners ervaren wat het is om
buiten, in een huis of winkel of en wellicht in het bijzijn van familie en naasten een reanimatie te
moeten opstarten.
Die bewustwording is belangrijk om samen met de professionals tot een goede hulpverlening te
komen en de overlevingskansen van het slachtoffer te maximaliseren.
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Automatische Externe Defibrillator (AED)

Bij de start van Groningen HartVeilig was de eerste doelstelling van Groningen het realiseren
van een netwerk van minimaal 5000 burgerhulpverleners. Dat is enkele jaren geleden gelukt.
Een verdere jaarlijkse uitbreiding heeft nog steeds prioriteit.
Een tweede doelstelling is het opsporen van de blinde vlekken en het vergroten van
beschikbaarheid van AED’s voor onze burgerhulpverleners. Die uitbreiding lukt gelukkig ook.
Het aantal beschikbare AED’s in de hele provincie is gestegen van 90 in 2013 naar 550 in 2018.
Dit komt met name door landelijke campagnes van de Hartstichting en het AED Groningenproject van het Nederlandse Rode Kruis. Aan dat laatste project leverden wij ook een bijdrage.
Vanzelfsprekend is die uitbreiding aan AED’s goed nieuws voor de slachtoffers van een
hartstilstand. Hun overlevingskans kan daardoor stijgen.
Op 20 februari 2019 staat de teller al op 574 AED’s. Zie daarvoor het onderstaande overzicht.
Daarmee zijn we er echter nog niet. Om de provinciale dekking nog meer te verbeteren, blijft
een verdere uitbreiding absoluut noodzakelijk.
Een enkele gemeente in onze provincie heeft zelf voor een forse toename van AED’s gezorgd.
Bijvoorbeeld door op veel locaties een AED in een buitenkast te plaatsen. Zo’n initiatief zou
door meer gemeenten gevolgd moeten worden.
Groningen HartVeilig adviseert tot nu toe vooral over de aanschaf en plaatsing van AED’s. Die
rol willen wij uitbreiden. De locatie van alle AED’s is bekend bij HartslagNu. Wij zijn daardoor in
staat om inzichtelijk te maken in welke gebieden deze voorziening onvoldoende beschikbaar is.
Hopelijk zijn wij in de nabije toekomst in staat om, in samenspraak met de gemeente, dit
knelpunt verder op te lossen.
Gemeente Aantal AED’s
Appingedam
9
Delfzijl
32
Groningen
155
Het Hogeland
75
Loppersum
20
Midden55
Groningen
Oldambt
33
Pekela
13
Stadskanaal
23
Veendam
27
Westerkwartier
93
Westerwolde
39
Totaal
574

AED-aantallen, in grafiek en tabel. Peildatum 20 februari 2019
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Alarmeringen

Vanaf augustus 2018 is een nieuw alarmeringssysteem ingevoerd, dit systeem was eerder
bekend onder de naam Hartveilig Wonen. Nu is het hernoemd naar HartslagNu.
Het nieuwe systeem is landelijk uitgerold, zo ook in Groningen.
Het aantal alarmeringen voor een hartstilstand ligt in de provincie Groningen de laatste jaren
gemiddeld op 250.
De wijze waarop wordt opgeroepen is wel enigszins veranderd. Waar eerder maximaal 30
burgerhulpverleners werden opgeroepen met een maximale afstand van 1500 meter, is dit nu
een onbeperkt aantal burgerhulpverleners in een cirkel van 750 meter om het slachtoffer.
HartslagNu constateerde dat het soms voorkwam dat van de 30 opgeroepen hulpverleners te
weinig personen of zelfs niemand inzetbaar bleken. Met deze aanpassingen neemt de kans op
beschikbare burgerhulpverleners hopelijk toe.

Nazorg

Groningen HartVeilig vindt het belangrijk om contact met hun burgerhulpverleners te hebben na
een reanimatie. Want een reanimatie is een heftige emotionele gebeurtenis. Soms met een
goede afloop, maar lang niet altijd. Er is vaak sprake van ingrijpende en bijzondere
omstandigheden. Om die reden heeft Groningen HartVeilig een aantal jaren geleden een eigen
Nazorgteam opgericht.
Opgeroepen burgerhulpverleners krijgen de kans te reageren op een e-mail, of door het invullen
van een evaluatieformulier. Daarop kan aangegeven worden of er behoefte is om na te praten.
Deskundige en professionele vrijwillige medewerkers nemen die nazorg voor hun rekening. Het
nazorgteam is 24/7 bereikbaar.
Vanaf augustus 2018 word de eerste selectie voor nazorg uitgevoerd door HartslagNu. Dit is in
overeenstemming met de landelijke werkwijze. Bij vragen over reanimatie en/of de inzet, wordt
dit door HartslagNu beantwoord. Voor daadwerkelijke nazorgverzoeken wordt beroep gedaan
op het nazorgteam van Groningen HartVeilig.
In 2018 zijn er 83 nazorgverzoeken per mail beantwoord. Ook vonden er 10 nazorggesprekken
telefonisch plaats. Bovendien waren er 19 nazorggesprekken met 1 of meerdere huisbezoeken.
Uiteraard zijn al die contacten en gesprekken vertrouwelijk.
De omstandigheden na een oproep, de situatie op de locatie en de uitgevoerde
werkzaamheden kunnen wij wel illustreren door een korte schets van een praktijksituatie,
uiteraard met toestemming van de betrokken hulpverleners.

“De 1e bhv`er kwam in de bewuste straat ter plaatse en liep naar het adres.
De woning was niet verlicht, het was er behoorlijk donker. Daarom twijfelde
hij even of dit wel het goede adres was. Maar de voordeur stond open en hij
liep het donkere huis in en naar boven. Na een paar minuten bezig te zijn
geweest met reanimeren sloot de 2e burgerhulpverlener aan. Op hetzelfde
moment hoorde hij de sirenes van de hulpdiensten. Hij draaide de knop om
in zijn gedachten en ging over tot handelen.”

Deze beschrijving geeft een kort moment van de inzet van deze burgerhulpverleners
aan. De impact van deze reanimatie en de situatie daar om heen waren aanleiding tot
een intensief contact met onze Nazorg.
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Samenwerking met de gemeenten

Groningen HartVeilig streeft ernaar om in alle gemeenten een coördinator te hebben. Deze
vrijwilliger is eerstverantwoordelijk voor het aanbod van voldoende scholingsmogelijkheden en
de beschikbaarheid van locaties. In enkele gemeenten lukte het niet om voldoende
coördinatoren te werven. Daardoor is niet overal het gewenste aantal trainingen en cursussen
gegeven. Het bestuur van Groningen HartVeilig ervaart dit als een wezenlijk knelpunt in de
uitvoering. Actieve regiocoördinatoren zijn en blijven absoluut noodzakelijk.
In 2019 nemen wij maatregelen om hier verbetering in aan te brengen.
Enkele andere vrijwilligers verzorgen de voorlichting namens HartVeilig en zijn daarmee ook
gesprekspartner met de gemeente of andere organisaties. Op die manier is het mogelijk om op
lokaal niveau goede samenwerkingsverbanden op te zetten.
Verder heeft Groningen HartVeilig ook een financiële relatie met de gemeenten. Tot nu toe is
een systeem van toepassing dat gebaseerd is op een subsidiebedrag per inwoner.
Van deze bijdrage worden de trainingen en cursussen bekostigd. De deelnemers betalen
daarnaast respectievelijk € 5 voor een 6-minutentraining en € 10 voor een
6-minutenbasiscursus.
Wij werken in het komende jaar in samenwerking met de gemeenten aan een nieuwe opzet.
Uitgangspunt daarbij is het inrichten van 6 minuten HartVeilig zones in een gemeente. Een
zone is HartVeilig indien er voldoende burgerhulpverleners opgeroepen kunnen worden bij een
reanimatie en er voldoende AED’s beschikbaar zijn.
Helaas is dit niet in alle gemeenten nog het geval.
Eind 2018 zijn wij in bijna alle gemeenten actief, uitgezonderd de gemeente Groningen. De
samenwerking met deze gemeente werd in 2016 beëindigd door een wijziging in beleid. Het
bestuur van Groningen HartVeilig heeft echter besloten om te streven naar een hernieuwde
relatie. Wij zijn daarom in gesprek met de gemeente gericht op het organiseren van 6 minuten
trainingen en de realisatie van voldoende beschikbare AED’s.

Financiële verantwoording

Een correcte financiële verantwoording is natuurlijk een vereiste. De financiële verslaglegging
wordt door onze penningmeester gedaan.
Groningen HartVeilig heeft voor de controle AaaBee-accountants uit Groningen aangetrokken.
De jaarrekening van Groningen HartVeilig over 2018 is als bijlage opgenomen.
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De Hartstichting

Groningen HartVeilig is reanimatiepartner van de Hartstichting.
Reanimatiepartners van de Hartstichting verzorgen reanimatie- en AED cursussen zonder
winstoogmerk. Daardoor blijven de cursuskosten laag. De instructeurs, die deze cursussen
verzorgen, beschikken over een geldig certificaat van de NRR.
De Hartstichting adviseert en ondersteunt de reanimatiepartners. Eén van onze bestuursleden
onderhoudt de contacten met de Hartstichting

HartslagNu

Onze ervaringen bij reanimaties delen wij met HartslagNu. Door de aanpassing in de systemen
en invoering van de AVG (de Algemene Verordening Gegevensbescherming) was de database
met gegevens over de burgerhulpverleners tijdelijk niet voor GHV benaderbaar.
Dit heeft tot de nodige operationele problemen geleid. Het bestuur is met HartslagNu in gesprek
om tot nadere afspraken te komen.
HartslagNu beschikt ook over een groot aantal gegevens die wij bij onze plannen kunnen
betrekken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de spreiding en de woonplaats van de aangemelde
burgerhulpverleners en de locaties van alle aangemelde AED’s.
Witte vlekken kunnen hierdoor zichtbaar worden. Bij de informatie-uitwisseling die wij wenselijk
vinden, wordt vanzelfsprekend rekening gehouden met de verschillende privacyaspecten.

Burgerparticipatie

Veel burgers voelen zich betrokken bij hun wijk of woonomgeving en zetten zich daar vrijwillig
voor in. Die betrokkenheid vormt een natuurlijke insteek voor het stimuleren van
burgerparticipatie. Gelukkig staat burgerparticipatie overal hoog op de politieke agenda.
Wij vinden de werkzaamheden van Groningen HartVeilig een mooi voorbeeld van
burgerparticipatie. Het stimuleert immers de zelfredzaamheid van burgers/bewoners in hun
eigen leef- en werkomgeving.
Een faciliterende rol in voorbereiding, training, nazorg en de coördinatie van alle
werkzaamheden nemen wij graag voor onze rekening.

Adviesraad

Groningen HartVeilig beschikt statutair over een adviesraad. Die bestaat uit een cardioloog, een
huisarts, een intensivist en vertegenwoordigers van het Rode Kruis en Ambulance Zorg
Groningen. In de afgelopen jaren is er te weinig gebruik gemaakt van deze raad.
Het bestuur heeft eind 2018 besloten de rol en functie van de adviesraad opnieuw te bepalen.
Dit voornemen wordt in de loop van 2019 verder uitgewerkt.
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Colofon
Samenstelling bestuur
Voorzitter en penningmeester
Vicevoorzitter
Secretaris
Algemeen bestuurslid:

dhr. Jan Nijland
dhr. Randal Pater
dhr. Thom Heemstra
mw. Derkje Looden

Ondersteuning
Nazorg
Planning
Voorlichting

mw. Anka Kremer
mw. Tetiana Lazarenko
dhr. Aaltjo Koster

Adresgegevens
Stichting Groningen HartVeilig
Postbus 5193
9700 GD Groningen
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Website:
KvK nummer:

050 711 41 47
info@groningenhartveilig.nl
www.groningenhartveilig.nl
55447112

Rabobank:

NL 80 RABO 0324 926 014

Stichting Groningen HartVeilig is erkend als ANBI.
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