
  

De Houtlaan Hartveiliger met een AED in de buurt! 

  
Zoals veel Houtlaan bewoners wel zullen weten middels een tweetal flyers door de brievenbus en de 
berichtjes op de Houtlaan WhatsApp groep in de afgelopen weken heeft er gedurende de maand 
april ’22 een BuurtAED actie gelopen. De actie is geïnitieerd door de Stichting Sta op Assen met 
bestuursleden uit de wijken Schildersbuurt en Houtlaan om in samenwerking met BuurtAED.NL en 
Univé Noord-Nederland voldoende geld in te zamelen voor AED’s op een publiek toegankelijk plaats 
in onze wijken. Naast de toezegging om de donaties van de bewoners te verdubbelen heeft Univé 
Noord-Nederland de bewoners ook de gelegenheid gegeven om zich in te schrijven voor een gratis 
AED training op 16 of 19 mei. 

In de eerste plaats wil ik alle donateurs en iedereen die zich heeft ingeschreven voor de AED training 
heel hartelijk danken  

Ik kan u namens het bestuur van Sta op Assen en bewoner van de Houtlaan via deze brief met plezier 
mededelen dat deze actie is geslaagd en dat de AED met buitenkast inmiddels is besteld! De levering 
laat helaas nog even op zich wachten maar volgens de laatste berichten zou dat medio juni moeten 
gebeuren. Zodra de AED met kast is geleverd zal deze geïnstalleerd worden aan de groene 
schakelkast van het rioolgemaal langs de Houtlaan, ter hoogte van het bruggetje over de vijver. 

Hiermee zijn we gezamenlijk een stuk verder gekomen richting een Hartveilige Houtlaan.  

Natuurlijk zijn er ook voldoende getrainde hulpverleners in de buurt nodig. Alleen met deze 
vrijwilligers kunnen we er voor zorgen dat er binnen de zo belangrijke 6 minuten de reanimatie kan 
worden gestart totdat professionele hulpverlening het over neemt. 

De door Univé Noord-Nederland gratis aangeboden opleidingsplekken op 16 en 19 mei voor de 
bewoners van de Schilderswijk, Amelterhout, Vreebergen en de Houtlaan zijn inmiddels vol. Ik hoop 
dat onder de inschrijvingen, net als ikzelf ook meer bewoners uit de Houtlaan zijn. Na het succesvol 
afronden van deze training ontvangt u een certificaat waarmee u zich kunt aanmelden bij het 
landelijke oproepsysteem van HartslagNu: https://mijnhartslagnu.nl/. Als via 112 een melding van 
een hartstilstand binnenkomt, roept HartslagNu automatisch burgerhulpverleners in de buurt van 
het slachtoffer op. Zij krijgen een oproep op hun telefoon met de vraag om direct naar het 
slachtoffer te gaan om te reanimeren of eerst - na vermelding van de cijferslot code van de 
buitenkast - de AED op te halen. Zij reanimeren net zo lang totdat de professionele hulpverlening het 
overneemt. 

Mochten er bewoners zijn die zich niet hebben kunnen inschrijven voor de training maar wel een 
training willen volgen dan hebben wij als stichting Sta op Assen nog plannen voor het organiseren 
van opleidingen later dit jaar. De Asser Boys hebben al toegezegd dat wij daarvoor hun faciliteiten 
mogen gebruiken. Ik zal u op de hoogte houden en zo mogelijk eventueel verdere vragen 
beantwoorden 
 
Laten we ons samen sterk maken om de Houtlaan Hartveiliger te maken. 
 
Robert Jan Lodder, Houtlaan 145 

   
           Tel.: 06-23936262 


