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HartslagNu - Burgerhulpverlening - HartslagSamen

HartslagSamen: contact na een
reanimatie
HartslagSamen is het online ontmoetingsplatform na een reanimatie.
Kom in contact met andere betrokkenen van een reanimatie en krijg
antwoord op je vragen waar je na een reanimatie mee kunt rondlopen.

Hoe werkt HartslagSamen? Bekijk de animatie

Binnenkort kun je als
burgerhulpverlener op de tijdlijn in je
HartslagNu-account aangeven dat je
wilt deelnemen aan HartslagSamen.
Als je bent aangemeld, zie je welke
andere betrokkenen van dezelfde
reanimatiemelding zich ook hebben
aangemeld. Je kunt elkaar een
contactverzoek sturen en nadat je
een verzoek hebt geaccepteerd,
kunnen jullie met elkaar chatten.

HartslagSamen start in een aantal regio’s
Binnenkort starten we met HartslagSamen. Het is dan nog niet landelijk
volledig beschikbaar. We gaan testen in een aantal ambulanceregio’s in
Nederland. Als jouw regio nog niet start, kun je wel al contact hebben met
andere burgerhulpverleners. Slachtoffers en professionals worden later via
jouw ambulanceregio benaderd. We sturen je een e-mail zodra
HartslagSamen ook in jouw regio volledig beschikbaar is. Vanaf dan
kunnen slachtoffers en professionele hulpverleners zich ook aanmelden.

Waarom contact na een reanimatie?
Voor burgerhulpverleners
Na een reanimatie heb je waarschijnlijk allerlei vragen. Hoe is het met het
slachtoffer afgelopen? Heb ik het wel goed gedaan? Hoe is de
samenwerking gegaan? Via HartslagSamen kun je in contact komen met
andere betrokkenen van dezelfde reanimatiemelding en antwoord op deze
vragen krijgen.

Voor slachtoffers of familie en nabestaanden
Heb jij een hartstilstand overleefd of ben je familie van het slachtoffer?
Vanwege privacywetgeving is er voor (burger)hulpverleners niks bekend
over de afloop van een reanimatie. Jij kunt hen daar meer over vertellen.
Dit kan helpen de gebeurtenis te verwerken. Ook kun je via de
hulpverleners meer te weten komen over hoe de reanimatie zelf is
verlopen.
Voor professionele hulpverleners
Als professionele hulpverlener kan het contact met andere betrokkenen
van de reanimatie waardevol zijn door hen te laten weten hoe je de
samenwerking hebt ervaren. Ook als je wilt weten hoe de reanimatie is
afgelopen kun je daar via HartslagSamen misschien wel achterkomen.
HartslagSamen is een initiatief van HartslagNu.
Meer weten? Ga naar hartslagsamen.nl.
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