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TELEFOONKAART IJSSELSTEIN
Deze telefoonkaart wordt verspreid in de gemeente IJsselstein
Gespecialiseerd in:
-Afslanken

Ervaar meer innerlijke rust door:
• Coaching
• Reiki
• Nine Star Ki
.
.

.

Reken op Finovion voor:
• Financiële administratie
• Internetboekhouden
• Jaarrekening

• Access Bars
• EMDR
• EFT

Vergoed vanuit de aanvullende verzekeraar

Aquamarijnpad 21 | 3402 GJ IJsselstein | 06-21248485

Nevelgaarde 4,
3436 ZZ Nieuwegein
T. 06-39214511
info@shapeassist.nl www.shapeassist.nl

BELANGRIJKE
TELEFOONNUMMERS

Voor wie aangenaam en onbezorgd in zijn
eigen leefomgeving wil blijven wonen!

• Salarisadministratie
• Belastingaangiften
• Advies

Finovion Nieuwegein
Zadelstede 10 | 3431 JZ Nieuwegein
T: 030 202 20 98 E: nieuwegein@finovion.nl www.finovion.nl

-Optimale gezondheid
-Atleten
-Recreatief sporters
-Diëtetiek

DRUGS

0900 - 8844

DRUGS
DRUGS
GEEN

SPOED WEL

Voor betrouwbare,
persoonlijke ondersteuning
en zorgbetrouwbare,
thuis.
Voor
persoonlijke
Bel 06-28343022 of mail anita.vanhoorn@saaraanhuis.nl
of kijk op www.saaraanhuis.nl ondersteuning en

MELD MISDAAD ANONIEM

GEMEENTE
0800
- 6070

Gemeente

OPSPORINGSTIPLIJN
Tel.: 14030

ST. ANTONIUS ZIEKENHUIS

Persoonlijk en
laagdrempelig

Maaike Weerwag
www.oktober-uitvaart.nl
06 55 17 26 83
DRUGS

De meest natuurlijke aanpak voor uw hond
in de regio Utrecht
• Hondenschool van puppen tot behendigheid
• Kind en hond
• Lezingen en workshops
• Natuurgerichte therapieën voor uw hond
www.snuffeldog.nl / info@snuffeldog.nl / 06-12368719

088-3203000
HUISARTSENPOST
Tel.: 088-1309660
HUISARTS
Tel.:____________________
APOTHEEK
Tel.:____________________
TANDARTS
Tel.:____________________
Tel.:

Voor meer informatie: A & A MEDIA
Tel.: 0226-426489 - www.aenamedia.nl

Locatie: Zavelweg, IJsselstein

IJsselstein
Podiumweg 1 - 3401 BL IJsselstein
www.delekbrug.nl info@delekbrug.nl
Voor vragen/afspraken of inlichtingen over de praktijk:

(088) 43 00 430

Ademtherapie,
Reflexologie
& Yoga (therapie)
Gespecialiseerd in hoofdpijn,stressgerelateerde klachten & Burn-out

Ondersteuning bij gezondheidsklachten
en verbetering van leefstijl
Praagsingel 612, 3404 VN IJsselstein - T. 06 20 41 44 90
info@niiraja.nl - www.niiraja.nl

Mantelzorger ben je ineens.
Maar hoe regel je de zorg voor je
naaste en waar heb je recht op?
En hoe blijf je zelf ook overeind?

Het kan ook jou gebeuren, dat je in een situatie komt
dat je moet reanimeren. Zo pak je dat aan.
Op zoek naar informatie voor cursus bij u in de buurt?
Kijk op www.hartstichting.nl/reanimatie
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Controleer
bewustzijn van
het slachtoffer

• Schud voorzichtig aan
de schouders en vraag (luid):
‘Gaat het?’
• Geen reactie? Het slachtoffer
is bewusteloos.

2

Bel direct 112

3

5

Controleer
ademhaling

• Leg een hand op het
voorhoofd en kantel het hoofd naar
achteren om de luchtwegen te openen.
• Til de kin op met 2 vingertoppen van de andere
hand (kinlift).
• Kijk, luister en voel maximaal 10 seconden.
• Geen of geen normale ademhaling en bent u alleen?
Haal een AED indien deze DIRECT beschikbaar is.

• Omstanders aanwezig? Vraag hen 112 te bellen en een AED te halen indien beschikbaar.
• Alleen? Bel 112, leg de telefoon naast het slachtoffer op speakerfunctie.
Vraag om een ambulance. Zeg dat het slachtoffer niet reageert.
Volg de instructies van de meldkamermedewerker.
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U kunt vrijblijvend contact
met mij opnemen.
Jantine Martens

www.flow-mantelzorgmakelaar.nl

06 138 32600

Beadem 2 keer

• Doe de kinlift, kantel het hoofd
naar achteren en knijp de neus dicht.
• Pas mond-op-mondbeademing toe. Beadem 1 seconde zó
dat de borstkas omhoog komt.
• Beadem in totaal 2 keer. Dit mag maximaal 10 seconden het
geven van compressies onderbreken.
• Ga door met reanimeren en wissel
30 borstcompressies af met 2 beademingen.
Als er een 2e hulpverlener is:
wissel elke 2 minuten.

Start met 30 borstcompressies
• Zet uw handen midden op de borstkas.
• Duw het borstbeen 5 à 6 centimeter in.
• Doe dit 30 keer in een tempo van 100 tot 120 keer per minuut.
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Gebruik de AED

• Onderbreek de reanimatie zo kort
mogelijk.
• Ontbloot de borstkas.
• Zet de AED aan en doe altijd
wat de AED zegt.
• Bevestig de elektroden op de
ontblote borstkas.
• Volg de opdrachten van de AED
op totdat de ambulancezorgverleners arriveren
en zeggen dat u
mag stoppen.

Bronvermelding: NRR | www.reanimatieraad.nl

Reanimeer
in 6 stappen

Ik help u 'ontzorgen' en kan
regeltaken van u overnemen.

