
Burgerparticipatie 
Theo Schrijnemaekers 



 

• Aanleiding Reanimatie Oproep Netwerken (RON) 

• Project Hart voor Limburg 

• Stichting Hartslag voor Nederland  (HartslagNu) 

• Nazorg 

• Toekomst. 

Burgerparticipatie 



Gezamenlijk doel 

  

 

Alle initiatieven zijn gericht op het 

terugdringen van het aantal doden   

ten gevolge van een circulatiestilstand, 

mede door actief burgerschap 

(burgerparticipatie) 



o Snel starten met reanimeren  

o Ambulance  - aanrijtijden 

o Landelijk gebied 

 

Aanleiding burgerhulpverlening 



Benoemen en afbakenen 

Inventariseren bestaande (RON) initiatieven 

Plan van aanpak 

Evalueren  

    

Werkwijze 





Initiatiefvoorstellen 

Reanimatie Oproep Netwerk  (RON) 

Reanimatie onderwijs op middelbare scholen 

Reanimatie binnen de brandweerkorpsen 

Monitoren van resultaten 



Website  www.hartvoorlimburg.com 

Promotiefilm 

Managementrapportage gemeenten 

Nieuwsbrief 

Voorlichting/ondersteuning gemeenten. 

Producten RON 

http://www.hartvoorlimburg.com/


Initiatiefvoorstellen 
2.0 

  Oprichten Stichting Hart voor Limburg 

  Verankeren activiteiten uit HvL 1.0 

  Samenwerking professional – burgerhulpverlener 

  Onderzoek economische effect van overlevenden 

           

na een circulatiestilstand.    



Film –samen redden we meer levens 

https://youtu.be/tnQq3DDrFgQ  

https://youtu.be/tnQq3DDrFgQ
https://youtu.be/tnQq3DDrFgQ
https://youtu.be/tnQq3DDrFgQ


Nazorg 

91 procent van de burgerhulpverleners heeft  

een (zeer) positief gevoel aan de reanimatie overgehouden* 

 

*Onderzoek  J.Zijlstra – AMC / ARREST 



na elke oproep 

een grote betrokkenheid bij het initiatief  

mogelijkheid vragen over een oproep te kunnen stellen  

inzicht hoeveel burgerhulpverleners ter plaatse zijn geweest  

 

Het gesprek kan ook fungeren als een ‘ontladingsgesprek’.   

 

Nazorg 



Ter plaatse 

87 procent 





+ 



• 2012 - Axira 
 

• HartslagNu 
 

• 17 ambulance regio’s 
 

• 30-10-20      
 

• Burgerhulpverlener beslist op moment van   
    oproep of hij/zij gaat 
 
• Sms - GPS 

  

 

Stichting Hartslag voor Nederland 



Cijfers 
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• Steun van: 
 
• Belangrijk dat straks uniform gealarmeerd 

wordt (waar je ook bent) 
 
• Alle meldkamers zelfde systeem en 

werkwijze 
 

• Samenwerking 
 
 
 







Bedankt voor uw 
aandacht 


