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INFOBLAD:  De electroden/batterijen van uw AED verlopen binnenkort of zijn al verlopen 
 
De beheerder van een bij HartslagNu aangemelde AED vult bij aanmelding zelf de uiterste vervaldata 
van electroden en batterijen in. 
 
Het computersysteem van HartslagNu stuurt een aantal herinneringen over een naderende 
vervaldatum: een aantal maanden tevoren en ongeveer een maand tevoren. 
 
Op de vervaldatum wordt de AED automatisch op niet-actief in het systeem gezet. De AED wordt dan 
niet meer opgeroepen totdat de AED weer in orde is en op actief is gezet. De beheerder krijgt hiervan 
ook een mail van HartslagNu. Een aantal weken daarna wordt de AED helemaal uit het systeem 
verwijderd. Deze zal dan opnieuw aangemeld moeten worden. 
 
Het is de verantwoordelijkheid van de beheerder om nieuwe electroden en/of batterijen te bestellen en 
deze te plaatsen. Soms is hiervoor een onderhoudscontract met de leverancier gesloten.  
 
Vervolgens moet de beheerder de nieuwe vervaldatum (deze staat op de electroden/batterijen) 
invoeren in HartslagNu. Na aanpassing klikken op de groene knop “opslaan”. Als de AED op 
niet-actief stond, moet deze alsnog ingeschakeld worden. Dit gebeurt NIET automatisch (knop 
AED inschakelen). De beheerder krijgt een automatisch mailtje dat de AED weer actief is. 
 
Bij AED’s die door een extern bedrijf worden onderhouden, blijft de beheerder verantwoordelijk voor 
het bijwerken van de gegevens van HartslagNu, zoals hierboven omschreven, tenzij het beheer van 
de HartslagNu gegevens expliciet is overgedragen aan het externe bedrijf (dit gebeurt meestal niet). 
Vaak wordt door het externe bedrijf een controlesticker op de AED geplakt met de datum van de 
volgende controle (meestal een jaar verder). Veel beheerders vullen deze datum in als vervaldatum. 
Aangezien de controle jaarlijks gebeurt, zullen dus ook de vervaldata in HartslagNu jaarlijks moeten 
worden bijgewerkt. Het is dus handiger om de vervaldatum van de electroden/batterijen te noteren in 
HartslagNu. 
 
Bij wijziging van de beheerder of diens contactgegevens, komen de mailtjes van HartslagNu niet meer 
bij de juiste persoon aan en is inloggen niet meer mogelijk om de AED bij te werken. De beheerder 
dient zijn contactgegevens dus tijdig bij te werken in HartslagNu en als hij vertrekt moet een opvolger 
worden aangesteld en deze moet in HartslagNu worden aangemeld. 
 
Hulp Helpdesk HartslagNu of Reanimatie Netwerk Amersfoort 
Lukt het een beheerder niet om gegevens aan te passen, dan kan de beheerder contact opnemen met 
de helpdesk van HartslagNu of met het Reanimatie Netwerk Amersfoort. Het Reanimatie Netwerk 
Amersfoort is lokaal beheerder van HartslagNu in de gemeente Amersfoort. Wij kunnen eventueel ook 
gegevens voor u muteren. Aanmelden van een nieuwe beheerder moet deze zelf doen. Het 
overzetten van de AED op diens naam kunnen wij wel. 
 
Helpdesk HartslagNu: info@hartslagnu.nl of 088 002 7000 
 
Reanimatie Netwerk Amersfoort: databeheer@reanimatienetwerk-amersfoort.nl of 033-833 0 833 
(optie 3 in het keuzemenu). 
 
Hulp bij vervanging electroden/batterij 
Aanschaffen electroden/batterijen: er zijn veel webshops waar u vervangende spullen kunt kopen. 
Google op AED electroden of AED batterij. U moet hiervoor het merk en exacte type AED kennen. 
 
Lukt het niet om nieuw aangeschafte electroden/batterij te vervangen, dan kunt u ook gratis een 
beroep doen op een van onze vrijwilligers. Neem dan contact met ons op (zie hierboven) 


