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  Cover

Description Edit

Vervanging AED 
Voorgesteld wordt om het AED-apparaat dat aan vervanging toe is, niet te vervangen.

Activity Show Details

Ton van den Bos Nov 9 at 10:29 PM

Prima zo. Helemaal duidelijk.

 - Delete

Voorzitter Nov 9 at 6:48 PM

Dag Ton 
De AED bij de Albert Heijn hangt buiten de winkel in een aparte kast. Bij een reanimatie melding krijgen meerdere opgeleide mensen een SMS bericht op
de telefoon met een code. Daarmee kunnen ze de kast openen. Dus de AED bij de Albert Heijn is 24/7 beschikbaar en bereikbaar. 
TS

 -
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Ton van den Bos Nov 9 at 5:35 PM

Het is wel jammer dat de AED bij AH buiten sluitingstijd niet te bereiken is. Maar als de enkeling van ons die de reanimatiecursus blijft volgen toevallig
weg is, hebben we aan onze eigen AED ook niets. Dus kan die € 2000 een betere bestemming krijgen.

 - Delete

Lucy Stoteler Nov 6 at 12:04 PM

De AED bij AH is snel te bereiken . Er zijn ook steeds meer geluiden van bewoners die aan geven een leeftijd te hebben waarbij reanimatie niet meer hoeft

 - Delete

Voorzitter Nov 3 at 2:52 PM

Het bestuur denkt dat we in het appartementencomplex geen AED meer nodig hebben nu er ook een AED bij de Albert Heijn in Groenlo hangt. Ook de
opleiding van eigenaars / bewoners laat te wensen over en dan kun je beter vertrouwen op een centraal gelegen AED waar professionele opgeleide
mensen mee om weten te gaan. De huidige AED is aan vervanging( einde levensduur) toe en een nieuwe kost ruim € 2000,=

 -

Digitaal Raveleyn Oct 21 at 2:58 PM

Vervanging AED 
Voorgesteld wordt om het AED-apparaat dat aan vervanging toe is, niet te vervangen.

 - Edit - Delete


