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Beste heer, mevrouw, 

De gemeente Leiden wil de stad zo veilig mogelijk maken. Om dit te bereiken, is de 
gemeente op zoek naar burgerhulpverleners die kunnen en willen reanimeren. Met deze 
burgerhulpverleners wil de gemeente werken aan een uitgebreid reanimatienetwerk in 
Leiden. 

Burgerhulpverleners gezocht 
iedereen die woont en/of werkt in gemeente Leiden kan zich opgeven als 
vrijwilliger. Ook professionele hulpverleners (artsen, verpleegkundigen, 
zorgprofessionals) kunnen zich aanmelden als burgerhulpverlener. De gemeente 
Leiden heeft haar inwoners hard nodig om een succesvol reanimatienetwerk op 
te richten. Wij hopen dan ook van harte dat u uw achterban/leden kunt 
aanspreken zodat zij zich aansluiten als burgerhulpverlener tijdens acute zorg. 

Samenwerking 
Om het reanimatienetwerk te laten slagen, werkt de gemeente samen met Stan: 
the CPR network. Deze organisatie heeft een netwerk van geschoolde 
geregistreerde vrijwilligers. Vrijwilligers krijgen via Stan, en in samenwerking met 
politie, via hun telefoon de locatie van een calamiteit door. Stan is al actief in veel 
gemeenten en gaat ook in Leiden aan de slag met een groep van vrijwilligers. 

lnformatiebijeen komst 
Op woensdag 13 juni om 19.30 uur organiseert de gemeente Leiden een 
informatiebijeenkomst in de Burgerzaal op het stadhuis van Leiden. De 
gemeente en Stan informeren u op dat moment over het belang van een 
reanimatienetwerk en hoe de stappen na aanmelding eruit zien. De bijeenkomst 
duurt naar verwachting tot 21.00 uur. Omdat de gemeente graag wil weten op 
hoeveel bezoekers zij kan rekenen, vragen wij u vóór maandag 11 juni een e 
mail te sturen naar h.de.graaff@leiden.nl als u van plan bent te komen naar de 
bijeenkomst. 
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Meer informatie 
Voor meer informatie of eventuele vragen kunt u contact opnemen met dhr. H. de Graaff 
via 071-5167140 of mail naar h.de.graaff@leiden.nl. 

Met vriendelijke groet, 

Thera Olthof 
Teammanager Beleid Maatschappelijke Ontwikkeling 


