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Voorwoord

Net als een jaar eerder stond ook 2021 in het teken van Corona. Daarom staat dit onderwerp
weer centraal in dit voorwoord. Deze pandemie heeft een opnieuw een grote invloed gehad op
ons werk. Trainingen en cursussen konden lange tijd niet georganiseerd worden.
Heel erg jammer voor de burgerhulpverleners omdat zij daardoor nauwelijks waren om hun
kennis extra te oefenen. Ook was het voor hen niet mogelijk om hun certificaat weer te
verlengen. Daardoor loopt de kwaliteit van de burgerhulpverlening bij reanimaties in onze
provincie achteruit.
Vandaar dat we discussie over opties die wellicht wèl mogelijk zouden zijn verder verkend
hebben. Zowel intern, via digitale bijeenkomsten met instructeurs, als extern, door informatie
van andere organisaties in te winnen.
We bespraken verschillende varianten, zoals grote evenementen, andere vormen van een
individueel trainingsaanbod of het zoeken naar online alternatieven.
Het Brancheprotocol van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) is door ons gebruikt als
uitgangspunt voor de verdere organisatie. Vanzelfsprekend volgden we de landelijke richtlijnen
van de Rijksoverheid. Dat betekende lange tijd afstand houden of thuis blijven.
Uiteindelijk besloten we tot twee alternatieven.
In de eerste plaats een online trainingsaanbod. De eerste maanden van 2021 bleek dat eigenlijk
de enige mogelijkheid. Maar door deze cursus met een aantal digitale filmpjes konden
burgerhulpverleners thuis oefenen en hun opgedane kennis oefenen en testen.
Daarnaast een herstart met meerdere groepen tegelijk in grote oefenlocaties Bij die herstart
hebben we flink geïnvesteerd door het aanschaffen van enkele nieuwe oefenpoppen en door de
inkoop van een groot aantal mondmaskers en luchtzakjes (longen).
Op die manier had elke burgerhulpverlener eigen materialen tijdens de cursus.
De inschakeling van LOTUS met mensen die ongevalssituaties kunnen nabootsen, bleek
opnieuw nog niet mogelijk.
Door Corona zijn enkele andere beleidsvoornemens ook gesneuveld.
Zo is het nauwelijks gelukt om met gemeenten plannen te ontwikkelen om steeds meer
gebieden “hartveilig” te maken.
Ook bleek een gerichte werving van nieuwe burgerhulpverleners niet mogelijk.
Financieel gezien is het jaar met een positief saldo afgesloten. Dit is vooral vanwege het lagere
aantal activiteiten. Wij gaan in overleg met de gemeenten om afspraken te maken over dit
overschot. Zo is het wat ons betreft heel goed denkbaar om AED’s aan te schaffen van die niet
benutte gelden. Maar ook andere bestedingen zijn denkbaar.
Het bestuur heeft ook besloten om in dit verslagjaar een eind te maken aan de eigen bijdrage
van de deelnemers. Indertijd was dat ingevoerd om het aantal afzeggingen van deelnemers te
beperken. Een betaling van € 5 (6-minuten training) of € 10 (herhalingscursus) werkte goed.
Toch vonden we dit middel te belastend, zeker voor de laagste inkomensgroepen.
Bij onze gratis herstart in september jl. werden we -om verschillende redenen- geconfronteerd
met een behoorlijk aantal afzeggingen. Daar tegenover stonden wel de kosten zoals de huur
van de locaties en het inhuren van instructeurs.
Daarom zijn we daar na een kleine 2 maanden mee gestopt. Hopelijk kunnen we in de toekomst
de hoeveelheid afzeggingen of het niet verschijnen sterk terugdringen.
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Een vooruitblik naar 2022 is nu nog niet goed mogelijk. Een deel van de beperkingen vanwege
Corona zijn begin van dat jaar ook nog van kracht.
Uiteraard gaan wij weer van start als die mogelijkheden zich aandienen en de omstandigheden
voor deelnemers en instructeurs weer veilig zijn.
Maar ook voor dit verslagjaar danken wij alle ingeschakelde burgerhulpverleners.
Zonder hen is het werk van 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,
Klaas Bijl, voorzitter GHV
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Inleiding
Het is al bijna 10 jaar geleden dat de Stichting Groningen HartVeilig (GHV) opgericht is.
Toen werd men zich er ook in deze provincie steeds meer van bewust dat slechts
12% van de mensen die een hartstilstand buiten het ziekenhuis kreeg, overleefde.
Dat was dan mede door de inzet van mensen die toevallig in de buurt waren en hulp konden
bieden aan het slachtoffer. Aan die realiteit en dat sombere perspectief wilde GHV een einde
maken door het trainen van burgerhulpverleners.
In die training leren zij om te reanimeren en om een AED (Automatische Externe Defibrillator)
kunnen bedienen.
Om de doelen van GHV duidelijk te verwoorden, is daarom de volgende missie en een visie
opgesteld.
Missie
De missie van GHV 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 vaardigheden van burgerhulpverleners die reanimeren.
Deze uitgangspunten staan centraal in de uitvoering van onze werkzaamheden.
Visie
Onze ambitie is om voldoende burgerhulpverleners te werven en op te leiden in alle gemeenten
van de provincie Groningen. Er is professionele nazorg beschikbaar na een reanimatie.
De kwaliteit van de reanimatie wordt gestimuleerd door de inhoud van ons scholingsaanbod.
De nadruk ligt daarbij op training en herhaling.
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De alarmering
Sinds enkele jaren kent Nederland een nieuw landelijk alarmeringssysteem: Hartslag Nu.
Belt iemand 112 met 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 bij het systeem.
Zo krijgt het slachtoffer snel de juiste hulp terwijl de ambulance onderweg is.
Daarmee stijgt de overlevingskans.
Uit onderzoek blijkt dat 50 – 70% te zijn bij een reanimatie binnen 6 minuten.
Met inschakeling van de Universiteit Twente is manier van alarmeren verder verfijnd.
Momenteel werkt HartslagNu met een aantal variabelen om een optimale alarmeringsstraal te
bepalen. Uitgangspunt is de meest ideale situatie tijdens een reanimatie waarbij er vijf
burgerhulpverleners en drie AED’s ter plaatse zijn. Daarvoor worden maximaal 100
burgerhulpverleners gealarmeerd met een straal van maximaal twee kilometer vanaf het
slachtoffer. Die straal geldt in elk geval voor het buitengebied; in een stad geldt een (veel)
kleinere straal.
Burgerhulpverleners
Het succes van GHV staat of valt met de beschikbaarheid van voldoende vrijwilligers,
onze burgerhulpverleners. Wij willen dat er in elke gemeente, woonwijk of dorpskern in de
provincie voldoende burgerhulpverleners zijn.
Ons streven voor 2020 stond ooit op 10.000. Dat is gelukt.
Het aantal burgerhulpverleners is, zeker in de beginjaren, gerealiseerd door de vele
aanmeldingen van inwoners. Zij hadden interesse in ons scholingsaanbod of zijn geworven
vanwege allerlei voorlichtingsbijeenkomsten en estafettetrainingen.
Daarnaast zijn er ook heel veel burgerhulpverleners die op eigen initiatief, via hun werk of
vanwege vrijwilligersactiviteiten, een reanimatiecursus gevolgd hebben.
Verder is in de afgelopen jaren de bewustwording over nut en noodzaak van reanimaties onder
het publiek behoorlijk toegenomen. Lokale en landelijke acties hebben een belangrijke rol
gespeeld bij de groei van het aantal deelnemers.
Al deze ontwikkelingen hebben ertoe bijgedragen dat veel mensen zich na het volgen van een
training hebben ingeschreven bij HartslagNu. Daardoor zijn ze burgerhulpverlener en worden ze
opgeroepen na een melding van een reanimatie.
Daar waar mogelijk wil GHV de burgerhulpverleners nog gerichter trainen en opleiden door hen
meer achtergrond over het reanimatieproces te geven en door de trainingen te intensiveren.
In andere gebieden, waar het aantal burgerhulpverleners nog onvoldoende op peil is, blijven we
actief met werven en opleiden.
Voor dit verslagjaar was het de bedoeling van GHV om in de gemeente Groningen de werving
van nieuwe burgerhulpverleners te concentreren in die wijken/gebieden waar zij nog
onvoldoende aanwezig zijn.
Door Corona bleken dergelijke activiteiten echter nog niet mogelijk.
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Instructeurs
GHV beschikt over ruim 15 instructeurs. Een deel werkt als zelfstandige. Een ander deel heeft
daarnaast nog een (hele) andere functie.
Voor de opleiding en herscholing van instructeurs wordt gebruik gemaakt van FASE, een
onderwijscentrum in Foxhol dat allerlei opleidingen in de zorg en de medische ondersteuning
aanbiedt. GHV faciliteert die scholing om de kwaliteit van de instructeurs te borgen en om hen
aan onze organisatie te blijven binden.
Overleg met de instructeurs vond in 2021 vooral digitaal plaats. Ook zijn er enkele
themabijeenkomsten georganiseerd. Gelukkig was er eind oktober weer gelegenheid voor een
fysieke bijeenkomst. Op alle bijeenkomsten is aandacht besteed aan de inhoud van ons werk,
ontwikkelingen in het reanimeren en het kwaliteitsbeleid.
Uitbreiding van het aantal instructeurs blijkt echter noodzakelijk. Daarnaast is ons streven erop
gericht om nieuwe instructeurs te werven, zeker in de gemeente Groningen.

Ontwikkeling totaal aantal burgerhulpverleners periode tot 2021
Jaar
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Aantal
1400
2286
3455
5623
7382
8070
10062
8663 (na opschoning van de bestanden)
9597

Het aantal burgerhulpverleners per gemeente
Gemeente

2019

2020 (na opschoning)

2021

Eemsdelta
Groningen
Het Hogeland
Midden Groningen
Pekela
Oldambt
Stadskanaal
Veendam
Westerkwartier
Westerwolde
Onbekend

1018
4145
1068
888
194
513
415
368
1115
388

804
3571
898
771
192
433
333
305
1009
347

862
3905
957
857
192
514
400
343
1220
402
55

10062

8663

9597

Totaal
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Leeftijd burgerhulpverleners

Dit overzicht laat zien dat burgerhulpverleners eigenlijk in alle leeftijdscategorieën voorkomen.
Vanaf de begin twintigers tot de 40-jarigen zijn dat er in elk jaar minstens 150. Na het bereiken
van de 55-jarige leeftijd nemen de aantallen langzaam maar zeker af.
De gemiddelde leeftijd is 40 jaar en de verdeling mannen/vrouwen is respectievelijk 45 en 55%.

Het scholingsaanbod van GHV
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 zogenoemde
6-minutentraining en de 6-minutenbasiscursus.
Die namen zijn toen gekozen vanwege het feit dat slachtoffers binnen die tijdsperiode de
grootste overlevingskans hebben.
Deze opleiding hebben wij in samenspraak en met erkenning van de NRR (de Nederlandse
Reanimatieraad) ontwikkeld. Met deze nieuwe training en cursus proberen wij de kwaliteit van
de reanimatie en de burgerhulpverlening te verbeteren. Beide zijn bedoeld voor diegenen die al
kunnen reanimeren.
Daarnaast biedt GHV ook nog starterscursussen aan voor diegenen die nog kunnen
reanimeren. Daarbij gaat het om een BLS-cursus (basic life support oftewel basisreanimatie).
We hebben gemerkt dat de naamgeving van deze activiteiten voor verwarring en
onduidelijkheid zorgde. Daarom spreken we vanaf nu van:
-een starterscursus
voor diegenen die willen leren om te reanimeren
-een 6-minutentraining
voor diegenen die hun vaardigheden willen oefenen
-een herhalingscursus
voor diegenen die hun diploma willen verlengen

Bij al onze opleidingen maken wij uitsluitend gebruik van NRR-bevoegde instructeurs. Deze
instructeurs zijn aangemeld bij onze planningsfunctionaris. Die verdeelt de uitvoering van alle
cursussen en trainingen over de gemeenten en de beschikbare instructeurs.
Het aantal jaarlijkse trainingen varieert per gemeente en is afhankelijk van het verkregen
subsidiebudget.

7

De starterscursus
De deelnemer leert om adequaat te handelen bij een hartstilstand.
In het theoretische gedeelte komt eerst de basiskennis uitvoerig aan bod. Daarna wordt op een
reanimatiepop geoefend met borstcompressies, beademen en het gebruik van een AED.
In een kleine groep van maximaal 6 cursisten en onder leiding van een gecertificeerd
instructeur krijgt de deelnemer voldoende tijd om de praktische vaardigheden aan te leren.
Tijdens een starterscursus leert de deelnemer in ongeveer 3 uur:
1. het herkennen van een hartstilstand en wat dan te doen
2. te reanimeren: borstcompressies en mond-op-mond beademing geven
3. het aansluiten en bedienen van een AED
4. samen te werken met andere hulpverleners
Het is de bedoeling dat de deelnemer voorafgaand aan deze cursus de theorie heeft
doorgenomen of online een theorieles heeft gevolgd. Na een succesvolle afronding van de
cursus ontvangt de deelnemer een reanimatiecertificaat en kan hij/zij zich aanmelden als
burgerhulpverlener bij HartslagNu.
De 6-minutentraining
Bij een 6-minutentraining oefenen de deelnemers samen met andere burgerhulpverleners een
scenario van een reanimatieoproep op een onbekend adres. Dit kan een woonhuis zijn of een
winkel, een garage, enz. Op die locatie ligt een oefenpop en is er doorgaans een LOTUS
(landelijke opleiding tot uitbeelding slachtoffers) aanwezig. Een LOTUS zorgt met nagespeeld
gedrag voor een zo realistisch mogelijke oefensituatie. Een gecertificeerd instructeur houdt
toezicht tijdens het scenario en geeft tips na afloop.
Tijdens een 6-minutentraining oefent de deelnemer in ongeveer 1,5 uur:
1. te letten op gevaar, zowel bij/tijdens een reanimatie als op weg naar het slachtoffer
2. te reanimeren: borstcompressies en mond-op-mond beademing geven
3. het aansluiten en bedienen van een AED
4. samen te werken met andere cursisten
5. de overdracht naar zorgprofessionals, zoals ambulancemedewerkers
Deze training is dus om vaardigheden extra te oefenen en op peil te houden.
De herhalingscursus
Deze cursus is bedoeld voor die burgerhulpverleners die hun reanimatiediploma willen
verlengen. Bij een herhalingscursus wordt aandacht besteed aan het adequaat handelen bij een
hartstilstand. In het theoretische gedeelte komt eerst de basiskennis aan bod. Daarna wordt op
een reanimatiepop geoefend met borstcompressies, beademen en het gebruiken van een
AED. Het volgende onderdeel is het oefenen van een praktijksituatie, bij voorkeur op meerdere
locaties.
Deze cursus wordt gegeven door een gecertificeerd instructeur en een LOTUS. In een kleine
groep van maximaal 6 cursisten krijgt de deelnemer voldoende tijd om de praktische
vaardigheden aan te leren.
Tijdens een herhalingscursus oefenen de deelnemers in ongeveer 3 uur:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

het herkennen van een hartstilstand en wat dan te doen
te reanimeren: borstcompressies en mond-op-mond beademing geven
het aansluiten en bedienen van een AED
samen te werken met andere hulpverleners
te letten op gevaar, zowel bij/tijdens een reanimatie als op weg naar het slachtoffer
hoe u overdraagt naar zorgprofessionals, zoals ambulancemedewerkers

Het is de bedoeling dat de deelnemer voorafgaand aan deze cursus de theorie heeft
doorgenomen of online een theorieles heeft gevolgd. Na een succesvolle afronding van de
cursus ontvangt de deelnemer een reanimatiecertificaat en kan zijn/haar certificaat bij
HartslagNu verlengd worden.
Na een starters- of herhalingscursus 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 de locatie van het
slachtoffer voor de medewerkers van de hulpdiensten
Activiteiten in 2021
1. Online trainingen
Tijdens onze zoektocht naar alternatieven tijdens Corona kwamen we in contact met mevr.
Heleen Lameijer. Zij is spoedeisende hulp (SEH) arts en wetenschapper.
Ook heeft ze in 2019 een online cursus reanimatie ontwikkeld.
In een plezierige samenwerking is de cursus aangeboden aan burgerhulpverleners. Zij
ontvingen een week lang elke dag een filmpje over een belangrijk onderdeel van de reanimatie.
Bijvoorbeeld zorgen voor je eigen veiligheid, het geven van borstcompressies, het aansluiten
van een AED etc. Die filmpjes bleven een maand lang beschikbaar. Als afsluiting was er nog
een interactieve bijeenkomst met Heleen waarin allerlei vragen gesteld werden.
De 1e ronde in maart was voor iedereen buiten de gemeente Groningen. Dat leverde ongeveer
360 deelnemers op. In juni was de beurt aan burgerhulpverleners in de gemeente Groningen.
Hiervoor melden zich ongeveer 300 personen aan.
Na de eerste cursus heeft GHV alle deelnemers een enquête toegestuurd.
Meer dan driekwart van alle respondenten vond de cursus (heel) goed. Enkele kanttekeningen
werden geplaatst bij de kwaliteit van beeld of geluid. Sommige deelnemers vonden het jammer
dat er na afloop geen certificaat verstrekt werd.
Belangrijkste bezwaar was het aanbod via Instagram. Die verplichting hield veel aanmeldingen
tegen en bleek ook bezwaarlijk bij een aantal deelnemers aan de cursus.
Gelukkig is er goed nieuws. De initiatiefneemster komt met een nieuwe en professioneel
opgezette cursus zonder digitale drempels.
GHV blijft dit initiatief volgen, ook om na te gaan of er in de toekomst een combinatie ontwikkeld
kan worden van een cursus met praktijk en (online) theorie.
2. Herstart van de cursussen
We hebben er voor gekozen om na de zomervakantie te beginnen op een aantal zaterdagen in
enkele wat grotere locaties. Op die manier probeerden we om enkele cursussen tegelijkertijd en
achter elkaar te organiseren.
Voor die herstart begin september waren er 230 aanmeldingen voor cursussen in het
Westerkwartier (Grijpskerk), Stadskanaal en Veendam. Dat aantal komt overeen met een kleine
40 trainingen en dat leek een geweldige start.
Daarom waren er op alle dagen meerdere instructeurs ingeroosterd.
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De aanwezigen vonden het erg plezierig om weer een cursus te volgen en het bleek mogelijk
om hen allemaal een nieuw certificaat aan te bieden. Na een hele lange periode van “stilzitten”
was dit voor ons ook weer een plezierige ontwikkeling.
Helaas werden we soms ook geconfronteerd met veel afzeggingen of niet opkomen.
De reden daarvan is niet helemaal duidelijk geworden. Misschien durfden een aantal
deelnemers toch niet te komen. Een ander deel meldde zich -terecht- af omdat ze
ziekteklachten hadden.
Er hoefde vooraf geen eigen bijdrage meer betaald te worden. Daardoor was het misschien wat
“gemakkelijker” om weg te blijven.
Hoe dan ook, na 6 weken hebben we in de loop van oktober deze vorm van herstart beëindigd.
Daarna waren de beperkingen vanwege Corona dusdanig dat voor de laatste periode van het
jaar geen cursussen of trainingen meer gegeven zijn.
Een volgende start vindt in 2022 plaats.
3. Overige activiteiten
In Winschoten (gemeente Oldambt) heeft de middenstand in het najaar contact opgenomen met
de vraag om reanimatietrainingen te geven voor ondernemers in het centrum.
Ook zij vallen onder onze doelgroep (woonachtig of werkend in de provincie).Twee instructeurs
van GHV hebben tijdens enkele cursusavonden meer dan 30 ondernemers getraind.
Daarnaast is actief meegewerkt aan de uitbreiding van het aantal AED’s in een bedrijventerrein
in Leek (gemeente Westerkwartier.
Verder was er een positief bericht van de stichting Parkmanagement de Veenkoloniën.
Deze ondernemersstichting hield op te bestaan en besloot om € 10.000 beschikbaar te stellen
voor AED’s in Pekela, Wildervank en Veendam.
GHV heeft ermee ingestemd om dit lokaal te regelen.
Zoals al vermeld, heeft GHV in de beginjaren haar naamsbekendheid sterk vergroot en zijn
overal actief burgerhulpverleners geworven. Deze activiteiten vinden nu alleen nog heel gericht
plaats maar zijn, mede vanwege Corona, in dit jaar niet georganiseerd.
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.
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 de 6-minuten training boven op de herhalingscursus die men verplicht elke 2 jaar
moet volgen.
.
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Onze trainingen en cursussen zorgen ervoor dat burgerhulpverleners ervaren wat het is om
buiten, in een huis of winkel of misschien wel in aanwezigheid 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.
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 na enkele jaren geleden gelukt
en zoals uit de cijfers blijkt inmiddels verdubbeld.
Een tweede doelstelling was het vergroten van de beschikbaarheid van AED’s voor onze
burgerhulpverleners en het opsporen van blinde vlekken. Die uitbreiding lukt gelukkig ook. Het
aantal beschikbare AED’s in de hele provincie stijgt jaarlijks.
Op 31 december 2021 staat de teller op 820 AED’s. Zie daarvoor het onderstaande overzicht.
Dit komt ook door allerlei landelijke campagnes van het Nederlandse Rode Kruis en de
Hartstichting.
Vanzelfsprekend is die uitbreiding aan AED’s goed nieuws voor de slachtoffers van een
hartstilstand. Hun overlevingskans kan daardoor stijgen.
Daarmee zijn we er echter nog niet. Om de provinciale dekking nog meer te verbeteren, blijft
een verdere uitbreiding absoluut noodzakelijk.
Enkele gemeenten hebben zelf voor een behoorlijke toename van AED’s gezorgd.
Bijvoorbeeld door op meer locaties een AED in een buitenkast te plaatsen. Of door gerichte
acties om al aanwezige AED’s aan te laten melden bij HartslagNu.
Dergelijke initiatieven juichen wij van harte toe.
Groningen HartVeilig adviseert tot nu toe vooral over de aanschaf en plaatsing van AED’s.
Die rol willen wij uitbreiden. De locaties van alle AED’s zijn bekend bij HartslagNu.
Hierdoor zijn wij in staat om inzichtelijk te maken in welke gebieden deze voorziening
onvoldoende beschikbaar is.
Hopelijk zijn wij in de toekomst in staat om, in samenspraak met deze gemeenten, dit knelpunt
verder op te lossen en de provincie steeds meer “hartveilig” te maken.
Het aantal AED’s per gemeente
Gemeente

2019

2020

2021

Eemsdelta
Groningen
Het Hogeland
Midden Groningen
Pekela
Oldambt
Stadskanaal
Veendam
Westerwolde
Westerkwartier

64
174
92
64
18
43
32
36
43
88

73
200
101
78
18
38
34
41
52
101

82
204
112
93
18
43
43
53
56
116

Totaal

654

736

820
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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 vrijwilligers nemen die nazorg voor hun rekening.
De eerste afhandeling van nazorg wordt uitgevoerd door HartslagNu. Dan gaat het vooral over
concrete vragen over de reanimatie en de inzet.
De verdere nazorgverzoeken komen binnen bij het Nazorgteam. Burgerhulpverleners hebben
dan aangegeven graag verder te willen praten over hun ervaringen.
Ook in 2021 zijn er telefonische nazorggesprekken geweest. Daarnaast vonden er soms
thuisgesprekken plaats. Uiteraard is de inhoud van die contacten en gesprekken vertrouwelijk.
Samenwerking in de gemeenten
Het aantal trainingen in een gemeente is afhankelijk van het beschikbaar gestelde budget.
Daaraan ligt een systeem ten grondslag van een subsidiebedrag per inwoner.
In normale omstandigheden regelt GHV de trainingen en cursussen. Er wordt gekeken naar
beschikbare data en geschikte (oefen)locaties. Zoals eerder in dit verslag gemeld, was die
werkwijze in 2021 niet mogelijk.
Ons streven was om in 2021 in samenwerking met de gemeenten toe te werken naar een
nieuwe opzet. Het streven daarbij is het realiseren van zogenaamde 6 minuten zones.
Een zone is “hartveilig” als er bij een reanimatieoproep voldoende burgerhulpverleners en
AED’s beschikbaar zijn. Concreet betekent dat om per gemeente aan de hand van beschikbare
database gegevens toe te werken naar een gerichte werving van burgerhulpverleners en het
realiseren van een dekkend AED-netwerk.
Helaas bleek het door Corona niet mogelijk om hier grote stappen in te zetten.
Het streven naar een hartveilige provincie blijft natuurlijk onverkort van kracht.
Tot 2020 was GHV in bijna alle gemeenten actief, uitgezonderd de gemeente Groningen.
De samenwerking met die gemeente is jaren daarvoor geleden beëindigd door een wijziging in
beleid. We hebben initiatief genomen om de onderwerpen “burgerhulpverlening” en “AED’s”
toch weer onder de aandacht te brengen. Dat is gelukt.
De gemeente heeft in 2021 een nieuwe beleidsnotitie over deze thema’s vastgesteld. Ook
leverde dit initiatief een hernieuwde subsidierelatie op. Daarom ging halverwege dit jaar een
online trainingscursus van start voor de Groningse burgerhulpverleners. Voor wat betreft de
AED’s heeft GHV een actieve rol gespeeld in het onderzoek naar “witte vlekken”.
In 2022 staan ook starterscursussen op het programma.
Wij zijn erg te spreken over deze positieve ontwikkelingen.
Enkele andere gemeenten, Veendam en Pekela, hadden al eerder meegedeeld de subsidie om
financiële redenen te stoppen. We hebben toen besloten om in die gebieden toch nog enkele
activiteiten te organiseren en betalen dat uit eerder opgebouwde reserves.
Een provinciale dekking van onze activiteiten staat daardoor op dit moment wel onder grote
druk. Nieuwe afspraken zijn noodzakelijk om het voortbestaan te continueren.
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De Hartstichting
Groningen HartVeilig is reanimatiepartner van de Hartstichting. De Hartstichting adviseert en
ondersteunt haar reanimatiepartners. Eén van onze bestuursleden onderhoudt de contacten
met de Hartstichting
Als reanimatiepartners verzorgen wij trainingen en cursussen zonder winstoogmerk.
Daardoor blijven de cursuskosten voor de deelnemers relatief laag. De instructeurs die deze
cursussen verzorgen ontvangen een marktconforme vergoeding. Al onze instructeurs
beschikken over een geldig certificaat van de NRR.
HartslagNu
Groningen HartVeilig vertegenwoordigt HartslagNu in de provincie Groningen en beheert de
gegevens van de AED’s en de burgerhulpverleners. Eigenaren of beheerders van AED’s bellen
ons met vragen over onderhoud, plaatsing, registratie, gebruikerservaringen etc.
Burgerhulpverleners nemen bijv. contact op over hun inschrijving, wijziging van hun gegevens
of hercertificering. Daar waar mogelijk krijgen de bellers direct antwoord of advies. In een aantal
gevallen schakelen wij HartslagNu in voor een verdere beantwoording.
GHV maakt bovendien deel uit van de landelijke Klankbordgroep. Allerlei beleidsmatige
kwesties en uitvoeringszaken worden in dat overleg aan de orde gesteld.
De database van HartslagNu beschikt 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 onze informatie uitwisseling, bijvoorbeeld
met gemeenten, wordt vanzelfsprekend rekening gehouden met de geldende privacyaspecten.
Taskforce QRS
Dit is een groep studenten met (voornamelijk) gezondheidsgerelateerde studies die zich
inzetten voor het verbeteren van hulp bij reanimaties. Zij geven onderwijs over dit onderwerp
aan middelbare scholieren en docenten.
Voor GHV interessant om de mogelijkheden van samenwerking te bespreken. Misschien bij
onze reguliere werkzaamheden. Of bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van online cursussen. De
organisatie ziet eveneens voordelen van samenwerking. Om praktische redenen (terugloop
studenten vanwege Corona) zijn er op korte termijn helaas geen mogelijkheden om dit te
concretiseren. Samenwerking met deze groep jongeren houdt onze prioriteit.
Project Burgerhart
Initiatiefnemer Harry Palsma, ondernemer op het terrein van reanimatie, heeft in 2021 een
voorstel Burgerhart ingediend als onderdeel van “Toukomst” van het Nationaal Programma
Groningen. Daarin werken inwoners, bedrijven en organisaties samen om te werken aan
projecten voor de toekomst van de provincie Groningen. In totaal is daarvoor 100 miljoen
beschikbaar gesteld.
Burgerhart had als doel om bij de woningen van ongeveer 600 enthousiaste
burgerhulpverleners een AED te plaatsen. In samenwerking met het UMCG was het de
bedoeling om te monitoren of de slagingskans van reanimaties daarbij zou verbeteren.
GHV zou voor de noodzakelijke scholing zorgen.
Helaas besloot de beoordelingscommissie uiteindelijk om het gereserveerde budget hiervoor
niet in te zetten. Erg jammer want daarmee ging een belangrijke impuls om de reanimatie in de
provincie te verbeteren, verloren.
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Burgerparticipatie en betrokkenheid
Veel burgers voelen zich betrokken bij hun wijk of woonomgeving en zetten zich daar vrijwillig
voor in. Buurtbewoners of wijkorganisaties nemen het initiatief om een AED te plaatsen.
Dat geldt ook voor ondernemers en bedrijven; zij bundelen hun krachten en investeren
eveneens in AED’s.
Op steeds meer plekken lukt het om een gebied “hartveilig” te krijgen. Dan zijn er voldoende
burgerhulpverleners en AED’s die ingezet kunnen worden bij een reanimatie.
De activiteiten van Groningen HartVeilig sluiten daar goed bij aan; trainen en opleiden van
burgerhulpverleners en adviseren of samenwerken bij het uitbreiden van AED’s.

P.R. en social media
GHV wordt regelmatig benaderd door de lokale media. Op die manier verstrekken wij informatie
over onze doelen of geven we een reactie op actuele ontwikkelingen.
Op social media waren we nauwelijks actief. Dat wordt een steeds belangrijkere manier om met
burgerhulpverleners te communiceren. Het is ons gelukt om dat aspect te verbeteren.
Er is een bestuurslid aangetrokken met kennis en ervaring op beide aandachtsgebieden.
Een communicatieplan is opgesteld en daarnaast is GHV actief op Facebook en Instagram.
Regelmatig worden berichten gepost of kleine artikelen opgesteld. Ook bij de berichtgeving over
Corona of de herstart zijn dat goede communicatiekanalen.
Interne organisatie
Het planningsproces van de trainingen en cursussen is recent aangepast.
Voor een verdere verbetering is GHV van plan om gebruik te maken van het landelijk online
cursusregistratiesysteem Cosy. Daarmee kunnen wij de cursussen van aanmelding tot
certificering verwerken en hebben de deelnemers inzicht in hun persoonsgegevens en hun
cursusgeschiedenis.
De instructeurs verzorgen de trainingen en cursussen overal in de provincie.
Soms alleen en soms met een collega. Daarom is het belangrijk om de binding met GHV te
stimuleren en te zorgen voor het uitwisselen van informatie en vakinhoudelijke ontwikkelingen.
Mede om die reden is besloten om het bestuur uit te breiden met één bestuurslid die hier
specifiek voor belast is.
Adviesraad
Groningen HartVeilig beschikt statutair over een adviesraad. Die bestond uit een cardioloog,
een huisarts, een intensivist en vertegenwoordigers van het Rode Kruis en Ambulance Zorg
Groningen. In de afgelopen jaren is geen gebruik gemaakt van deze raad.
Het bestuur heeft besloten om de adviesraad in de loop van 2022 opnieuw in te stellen.
Financiële verantwoording
GHV hecht aan een correcte financiële verantwoording. De financiële administratie wordt door
onze penningmeester gedaan. Voor de controle wordt AaaBee-accountants ingeschakeld.
De jaarrekening van Groningen HartVeilig over 2021 is als bijlage in dit jaarverslag opgenomen.
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Bijlage: Financiële verantwoording 2021
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