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Kunt u reanimeren?  

WORD BURGERHULPVERLENER      
 
Meld je aan bij HartslagNu als burgerhulpverlener (vanaf 18 jaar) 
1. Aanmelden via www.hartslagnu.nl – onderdeel “Word Burgerhulpverlener” 
 

Registreer een nieuwe account in mijnhartslagnu.nl  
 

Als je jouw cursus bij ons hebt gevolgd vul dan bij “certificaat” in:      
Opleidingsinstituut  :  Reanimatienetwerk Amersfoort 
Soort training  :  Reanimatiediploma & AED 
Certificaatnummer  :  hier hoef je niets in te vullen  
Mijn training geldig tot :  jouw certificaatdatum + 2 jaar 
 

2. Download de HartslagNu app op je telefoon en voer je HartslagNu accountgegevens in 
3. Geef de app toegang tot je locatiegegevens (gps) van de telefoon 
4. Ga naar “mijn HSN paspoort” en maak een selfie foto 
5. Ga naar “mijn profiel”, “verander notificatiegeluid” en kies een duidelijke alarmtoon 
6. Zet het alarmeringsnummer +31 642 500 512 in je telefoonboek en zorg, desgewenst, ervoor dat 

alarmering ook mogelijk is als je telefoon op niet-storen staat 
7. Beschikbaarheid: 

a. Stel je beschikbaarheid in (liefst “altijd beschikbaar”) 
b. Ben je tijdelijk niet beschikbaar? Zet in de app Niet storen op “Aan”.  
c. Word je opgeroepen en kan je niet? Reageer dan dat je niet gaat.  

8. Het duurt mogelijk een aantal dagen voordat je registratie actief is. Je krijgt hierover een mail. 
 
Problemen met of vragen over je registratie bij Hartslagnu of met de app?  
Mail of bel HartslagNu (https://hartslagnu.nl/contact/) 
Kom je er niet uit? Mail ons op databeheer@reanimatienetwerk-amersfoort.nl  
 
Herhaling: pas je certificaatgegevens aan (anders word je niet meer opgeroepen) 
Het advies is elk jaar te herhalen. Herhaal in ieder geval om de 2 jaar. 
Herhalingscursus gevolgd? Pas direct je certificaat geldigheidsdatum aan via mijnhartslagnu.nl. 
Professional met regelmatige training op het werk? Pas in ieder geval 1x per 2 jaar uw geldigheidsdatum van 
uw training aan met 2 jaar.  
 
Meer praktische informatie: Handboek burgerhulpverlener Amersfoort: www.stichtingrna.net (zet een link 
hiernaar in uw telefoonscherm) of kijk voor nieuws over het netwerk op onze social media accounts (zie 
hieronder) 
 
Verdere nuttige apps: EHBO-app Rode Kruis en Reanimatie-app Hartstichting 
 
Stichting Reanimatie Netwerk Amersfoort 
Postadres: Anna Paulownalaan 8, 3818 GD Amersfoort 
Facebook @reanimatienetwerkamersfoort 
Twitter @RN_Amersfoort / Instagram stichtingrna 
 
Onze website: www.reanimatienetwerk-amersfoort.nl  info@reanimatienetwerk-amersfoort.nl  
Onze cursussen: www.reanimatiecursus-amersfoort.nl  cursusinfo@reanimatienetwerk-amersfoort.nl 
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AED-eigenaar? 

Meld je AED aan      
 
Meld je AED aan bij HartslagNu  
1. Aanmelden via http://www.hartslagnu.nl/ – onderdeel “Meld je AED aan”. Registreer een nieuwe 

account in mijnhartslagnu.nl als AED-beheerder.          
2. Voer de gegevens van je AED in: merk, type, serienummer, aankoopdatum, verloopdatum batterij en 

electroden, pincode (als de kast is afgesloten met een cijferslot). Onze buitenkasten hebben geen 
serienummer. 

3. Vink “AED is openbaar toegankelijk” niet aan als er een cijferslot op een buitenkast zit.  
4. Vul een exacte locatiebeschrijving in, te beginnen met een herhaling van het adres, en dan een exacte 

plek (bijv. “Links naast de voordeur”) zodat een burgerhulpverlener die de locatie niet kent, de AED 
meteen kan vinden.   

5. Voeg aan de locatiebeschrijving de volgende tekstblokken toe: 
a. “Afgesloten met cijferslot. De code wordt aan burgerhulpverleners toegezonden bij hun 

alarmering.” (Als de AED in een afgesloten buitenkast is geplaatst) 
b. “Aangesloten bij Reanimatie Netwerk Amersfoort (www.reanimatienetwerk-amersfoort.nl). Breng 

de AED a.u.b. na inzet terug naar de oorspronkelijke locatie en sluit de buitenkast. Bel 033-833 0 
833 (dag en nacht) of mail naar wijken@reanimatienetwerk-amersfoort.nl en meld het gebruik van 
de AED en/of hulpmiddelen. Vragen of behoefte aan nazorg? Mail info@reanimatienetwerk-
amersfoort.nl.” 

6. Check of de marker op het kaartje op de exact juiste plaats staat. Verplaats deze zonodig.  
7. Stel de beschikbaarheid in per dag (in het geval van openingstijden). Een 24/7 beschikbare AED in een 

buitenkast: klik “Altijd bereikbaar” aan. 
8. Voeg foto’s toe van de AED-locatie via de knop “media”, zodat de AED makkelijk te vinden is. 
9. Je krijgt een mail dat je AED geactiveerd is. Dit duurt mogelijk enige dagen.  
10. Download evt. de HartslagNu app en voer je HartslagNu accountgegevens in. Je kunt in het onderdeel 

“AED’s in de buurt” zien of je AED actief is en of die op de juiste plek staat geregistreerd.  
 
Problemen met of vragen over je AED-registratie bij Hartslagnu?  
Mail of bel HartslagNu (https://hartslagnu.nl/contact/) 
Kom je er niet uit? Mail ons op databeheer@reanimatienetwerk-amersfoort.nl  
 
Je AED is opgeroepen 
Je krijgt bericht per e-mail en/of SMS dat je AED is opgeroepen en mogelijk gebruikt is. Check dan z.s.m. of je 
AED nog operationeel is en vervang zo nodig electroden, batterij en/of hulpsets. De kosten van vervanging 
vallen soms onder een onderhoudscontract of kun je vaak declareren bij de ambulancedienst. Zie onze website 
(z.o.z) voor details. 
 
Plaats je AED in een buitenkast! 
Overweeg je AED in een buitenkast te plaatsen, zodat deze 24/7 beschikbaar is voor onze burgerhulpverleners. 
Kijk voor meer informatie op onze website of mail ons (z.o.z). 
 
Wijzigingen: pas je AED-gegevens aan! 
Nieuwe batterij, nieuwe accu, nieuwe cijfercode: pas je AED-gegevens aan via mijnhartslagnu.nl 
Nieuwe beheerder? Noteer alle AED-gegevens, verwijder je AED. Laat de nieuwe AED-beheerder de AED 
opnieuw aanmelden volgens deze handleiding op zijn eigen account.  


