
WAT IS HET HARTVEILIG
WONEN PROJECT?
Reanimatie en defi brillatie binnen zes minuten bij 

een hartstilstand geeft een overlevingskans van 85%. 

Het is dus belangrijk bij een hartstilstand binnen 

zes minuten een AED beschikbaar te hebben met 

 iemand die deze kan bedienen, een burgerhulp-

verlener. Rotary Club Zuidplas zet zich in, samen 

met de Gemeente en ondernemers uit Zuidplas, 

6-minuten zones te realiseren. Dit houdt in dat er 

voldoende AED’s en goed opgeleide burgerhulp-

verleners beschikbaar moeten zijn om  binnen zes 

minuten hulp te kunnen bieden. Eind juni 2018 is 

onze gemeente, een gemeente, waar we HartVeilig 

wonen, werken en sporten!

ROTARY CLUB ZUIDPLAS
Rotary Club Zuidplas is een actieve service club met 

mensen die graag iets doen voor de maatschappij. 

U kent ons o.a. als initiatiefnemers van het Hospice 

IJsselThuis, de Drakenbootrace, Jazz in de Reigerhof 

en de Rotary Santa Run.

SANTA-RUN
Samen met ondernemend Zuidplas hebben wij geld 

opgehaald met de Rotary Santa Run. Dat geld gaan 

we inzetten om zoveel mogelijk mensen de moge-

lijkheid te bieden een reanimatiecursus te volgen. 

Hiervoor hebben we de beste trainers gevonden bij 

Stichting Nederland Reanimeert.

GEMEENTE ZUIDPLAS 
De gemeente is verantwoordelijk voor de uitrol van 

het project HartVeilig Zuidplas en dat is een stevig 

project. Maar wel een heel mooi project want ieder-

een wordt er beter van. De gemeente gaat zorgen 

dat er voldoende AED’s komen. Deze worden, waar 

mogelijk en noodzakelijk, opgehangen in b uitenkasten 

en worden vermeld op het landelijke AED netwerk. 

Tevens zal de gemeente zorgdragen voor een 

24/7 nazorgtraject en het onderhoud garanderen.

DE BURGERHULPVERLENER
De burgerhulpverlener: Dat bent u natuurlijk! Want 

alleen burgerhulpverleners uit de Gemeente kunnen 

binnen zes minuten ter plaatse zijn. En daarom 

hebben we veel inwoners nodig die goed worden 

getraind en daarna beschikken over een reanimatie 

diploma. Zodat u weet hoe u moet reanimeren en 

bij een acute hartstilstand direct hulp kan bieden. 

GRATIS REANIMATIECURSUS!
Rotary Zuidplas start met het organiseren van  twee 

cursus dagen samen met Stichting Nederland Reani-

meert. In fase 1 geven wij 100 gratis cursussen 

weg. Woont u in Gemeente Zuidplas? Ga dan naar 

www.ikkanreanimeren.nl/aanmelden en meld 

u aan! Heeft u al een reanimatie diploma maar 

nog niet  aangemeld? Dan is het belangrijk dat wij 

u kennen. Ga ook dan naar de site en meld u aan.  

CURSUS DATA
De gratis cursussen worden gegeven op zaterdag 

7 april van 13:30 tot 17:00 uur bij het Fabia Dance 

Center, Nieuwerkerk aan den IJssel en op zaterdag 

12 mei van 9:30 tot 13:00 uur en van 13:30 tot 

17:00 uur in Dorpshuis Swanla, Zevenhuizen.

Deze pagina wordt u aangeboden door de sponsoren van de Rotary Santa Run en Rotary Cub Zuidplas.

HartVeilig wonen, 
werken en sporten 
in Zuidplas! 

Schrijf je in voor de 
GRATIS reanimatiecursus! 

Zuidplas


