
Inschrijven als burgerhulpverlener kan via de website van HartslagNu: www.hartslagnu.nl
Druk op de knop ‘Ik word burgerhulpverlener’

Vul de benodigde NAW-
gegevens in, ga akkoord met 

de voorwaarden en het privacy 
reglement en klik op 

‘Registreren’.

Na goedkeuring van HartslagNu 
kun je inloggen met je e-mailadres 

en wachtwoord.

Ga naar ‘Mijn profiel’:
• Geef je beschikbaarheid op. Dit kun je 

per dag aangeven.
• Vul je opleidingsinstituut in.
• Geef de geldigheid van je 

diploma/certificaat door.
• Kies voor een van de volgende 

oproepmogelijkheden: 
o SMS
o Telefoon
o App
o SMS/App
o SMS/telefoon

Stappenplan Burgerhulpverlener worden bij HartslagNu
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Stappenplan Burgerhulpverlener worden bij HartslagNu

Instellen iPhone

• Sla het nummer +3197005159109 op in je contactenlijst.

• Beltoon:
• Anders dan je standaard geluid, zodat de oproep makkelijk te 

herkennen is.
• Kies ‘Altijd aan voor noodgevallen’.

• SMS:
• Anders dan je standaard geluid, zodat het bericht makkelijk 

te herkennen is.
• Kies ‘Altijd aan voor noodgevallen’.

• App:
• Kies geluid in de app.
• Let op: bij “Niet Storen” of in de stille modus komt het 

bericht in de app niet door!
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Stappenplan Burgerhulpverlener worden bij HartslagNu

Instellen Android
• Sla het nummer +3197005159109 op in je contactenlijst.

• Markeer dit nummer met een sterretje.
• Beltoon:

• Anders dan je standaard geluid, zodat de oproep makkelijk te herkennen 
is.

• SMS:
• Anders dan je standaard geluid, zodat het bericht makkelijk te herkennen 

is.
Stel in dat ‘contacten met ster’ toch mogen storen bij ‘niet storen’ (zie afbeelding 
rechts) Let op: de instellingen kunnen per apparaat verschillen.

> Open ‘Instellingen’ van de telefoon.
> Tik op 'Geluid' en dan 'Niet storen’.
> Tik bij 'Uitzonderingen' op 'Oproepen’.
> Tik op 'Oproepen toestaan' om gesprekken toe te staan.
➢Kies vervolgens van welke personen gesprekken kunnen doorkomen: van 
iedereen, alleen van contacten of alleen van contacten met ster/favorieten. 
Kies hierbij minimaal voor contacten met ster/favorieten. 

• App:
• Kies geluid in de app.
• Ga naar Instellingen > Apps > HartslagNu app > Meldingen > Klik op 

‘Alarmmeldingen’ > Zet de schuifbalk bij ‘Niet storen negeren’ aan. Als je 
dat hebt gedaan, dien je nog een geluid te wijzigen, anders krijg je enkel 
een trillende melding en geen geluid. Kies bij voorkeur voor een hard en 
lang geluid, zodat deze langer afspeelt.
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Stappenplan Burgerhulpverlener worden bij HartslagNu

Instellen app

Let op: bij ‘Niet Storen’ of in de stille modus komt het bericht in de app niet door!

Op basis van je GPS-locatie wordt je opgeroepen.

• Vul je profiel volledig in. Denk aan NAW-gegevens, beschikbaarheid en opleiding.

• Zet de GPS-functie van je telefoon aan.
• Laat de app op de achtergrond draaien om pushmeldingen te ontvangen. Dit geldt alleen voor iPhone en Android versie 7 of lager.

• Stel het geluid in. Verander ook notificatie geluid.
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Oproep

Verzoek om  
AED te halen

Verzoek om 
naar adres te 

gaan

Bevestig met 
‘JA’

Bevestig met 
‘JA’

Haal AED

Ga naar het 
adres

Stappenplan Burgerhulpverlener bij HartslagNu

Alarmering
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Ter 
plaatse

Ben je de 
eerste 

hulpverle
ner?

Start 
hulpverlening

Ambulance 
ter plaatse?

Vraag of 
assistentie 

nodig is

Start assistentie

Assistentie 
hulpverlener 

nodig?

Start assistentie

Vangt  
iemand de 

overige HV’s
op?

Vang overige burger-
hulpverleners op. 

Bedank ze en stuur ze 
naar huis.

JA

JA JA

JA

JA

NEE

NEE

NEE

NEE

Bedankt voor je 
hulp.

Ga naar huis.

NEE

Stop pas als 
professionals 

aangeven dat zij 
het overnemen.

Vangt  
iemand de 

naasten op?

JA

NEE

Vang naasten op

Stop pas als 
professionals/ familie 
aangeven dat zij het 

overnemen.
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