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HartslagNu blijft alarmeren bij avondklok 

 

Het kabinet stelt een avondklok in. Dit betekent dat je tussen 21:00 uur ’s avonds en 04.30 uur ‘s ochtends 

zonder geldige reden niet meer over straat mag. Het verlenen van dringende medische hulp vormt hierop 

een uitzondering. Reanimatiehulp is dus een geldige reden om over straat te mogen. HartslagNu blijft 
daarom ook tijdens de avondklok burgerhulpverleners alarmeren bij een hartstilstand in de buurt. 

  

 

Bericht van Fred Hardy,Hoofd Opleidingen van de Koninklijke EHBO: 
In heel Nederland geldt vanaf zaterdag 23 januari een avondklok. Ook onze leden mogen 
alleen naar buiten als het noodzakelijk is. Bijvoorbeeld bij een calamiteit, als zijzelf, een 
hulpbehoevend persoon of een dier dringend (medische) hulp nodig heeft of als zij voor 
een inzet bij bijvoorbeeld teststraat, vaccinatielocatie of andere inzet naar buiten moet. 

Gaan de leden tijdens de avondklok voor een inzet de straat op? Dan hebben zij een 
Eigen verklaring avondklok nodig. Die verklaring moeten zij zelf invullen en geprint of 
opgeslagen op hun smartphone meenemen. Als een handhaver erom vraagt, kunnen zij 
zo het formulier tonen. Als zij in een bepaalde periode elke dag tijdens de avondklok naar 
buiten moeten, kunnen zij de aaneengesloten periode aangeven op de Eigen verklaring 
avondklok. 

Daarnaast hebben de leden voor deze werkzaakheden een Werkgeversverklaring 
avondklok nodig. De website van de Rijksoverheid zegt daarover dat vrijwilligerswerk 
overdag zou moeten, waarbij jij en wij weten dat de huidige inzetten soms pas na 20.45 
zijn afgerond. Omdat de eventuele discussie over dit onderwerp door ons gevoerd zal 
worden, zullen wij ook vanuit de landelijke organisatie de werkgeversverklaring verzorgen. 

Als je de (details van de) inzet aanmeldt bij het KNV noodhulp team, zal je van hen de 
getekende verklaring toegezonden krijgen. Misbruik van deze door ons afgegeven 
verklaring is zeer ernstig verwijtbaar en daarmee grond voor royement van het betreffende 
lid. Ook heeft misbruik ernstige consequenties voor de afdeling. 
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Hoe zit dat met een verklaring? 

Het kabinet stelt voor dat je een getekende verklaring op zak moet hebben als je tijdens de avondklok toch 

naar buiten gaat. Wanneer jij als burgerhulpverlener reageert op een reanimatieoproep doe je dat namens 

HartslagNu. Jij bent bij ons geregistreerd en je kunt dat ook aantonen via de HartslagNu-app of 
MijnHartslagnu.nl. Tezamen met de reanimatieoproep is dat jouw verklaring. Loop je hier in de praktijk 
tegen problemen op, meld het dan bij HartslagNu. 

Wil je een officiële verklaring, dan kun je die downloaden op rijksoverheid.nl. 

Ook met een verlopen scholing alarmeren we je 
Verloopt jouw scholing binnenkort en is het door de coronacrisis onmogelijk om een herhalingscursus 
te volgen? Geen nood, wij blijven jou gewoon oproepen bij een hartstilstand bij jou in de buurt. 

Vanwege de strenge maatregelen in ons land is het momenteel niet mogelijk om een herhalingscursus te 
volgen. We weten niet hoe lang het duurt voordat opleiders weer kunnen starten met trainen. Daarom 

hebben wij besloten om ons beleid tijdelijk aan te passen. Iedereen met een verlopen scholing houden wij 

actief in ons oproepsysteem. Volg wanneer dat weer kan een reanimatiecursus, zodat je goed getraind 
blijft. 

Per 4 januari 2021 hebben reanimatiecertificaten van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) en de 
Europese Reanimatie Raad (ERC) geen geldigheid meer. Op het certificaat vind je in plaats van de 
geldigheidsdatum de datum waarop je de cursus hebt gevolgd. 

Op het moment dat je een reanimatietraining hebt gevolgd, voldoe je aan de eisen om goed te kunnen 

reanimeren. Hoelang je hierin bekwaam blijft, hangt af van hoe vaak je daadwerkelijk reanimeert of oefent. 

Dit is voor iedereen dus anders. Daarom hebben de Nederlandse Reanimatie Raad een de Europese 

Reanimatie Raad besloten geen geldigheid meer op de certificaten te zetten. 

Volg regelmatig opfristrainingen 

Het is belangrijk om gedurende het jaar korte opfriscursussen te volgen om je vaardigheden te trainen. De 
Nederlandse Reanimatie Raad raadt aan om in ieder geval elk jaar een opfristraining in de basale 

reanimatie te volgen. En elke twee jaar een opfristraining in gespecialiseerde reanimatie te volgen. Heeft er 
meer dan een jaar tussen gezeten? Dan is het noodzakelijk om weer een basistraining te volgen. 

Wat vul ik in bij HartslagNu? 

In je HartslagNu-account vragen we je in te vullen tot wanneer je scholing geldig is. Nu er vanaf 4 januari 

geen geldigheidsdata meer op de certificaten worden gezet, kun je de geldigheid met 1 jaar vooruitzetten 

vanaf je scholingsdatum. Dus volg je een cursus op 25 januari 2021, dan vul je bij HartslagNu in dat je 

scholing geldig is tot 25 januari 2022. 

Trainen tijdens de coronacrisis 

Wij begrijpen dat het nu tijdens de coronacrisis lastig is om een scholing te volgen. Daarom hebben wij 
besloten ons beleid hierop tijdelijk aan te passen. Iedereen met een verlopen scholing houden wij actief in 
ons oproepsysteem. Volg wanneer dat weer kan een reanimatiecursus, zodat je goed getraind blijft. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/avondklok

