
Ons programma 
   Uw waarborg



Wat is AED-programmabeheer? 
Om een slachtoffer van een hartstilstand het leven te redden hebt u  
een AED nodig die klaar is om een levensreddende schok af te geven.  
Maar het volstaat niet om een AED te hebben. Als u levens wilt redden,  
moet u er ook voor zorgen dat uw AED goed functioneert en zal worden 
gebruikt door een speciaal opgeleide, vrijwillige hulpverlener. 

Als dat u simpel in de oren klinkt, dan beseft u misschien niet wat u  
allemaal moet weten en doen om een succesvol AED-programma op  
te zetten en te onderhouden.

Zijn uw AED’s gebruiksklaar en  
voldoen ze aan de eisen?
Hieronder volgen enkele belangrijke vragen voor iedereen die AED’s beheert:

• Weet u zeker dat al uw AED’s gebruiksklaar zijn en in een noodsituatie goed zullen werken?

• Kent u de huidige zelfteststatus van elke AED in uw programma?

• Controleert u de AED-status regelmatig?

• Weet u voor elk van uw AED’s wanneer u de pads en batterijen moet vervangen?

• Volgt u de hulpverleners die aan uw AED’s zijn toegewezen?

• Weet u wanneer uw hulpverleners een opfriscursus nodig hebben om hun reanimatievaardigheden 
op peil te houden? 

• Kunt u snel en accuraat de huidige status van al uw AED’s en opgeleide hulpverleners bekijken?

Vindt u het lastig om deze vragen te beantwoorden? Als dat zo is, kan een online AED-
beheerprogramma op basis van PlusTrac™ van ZOLL uw leven een stuk gemakkelijker maken. 

Waar te beginnen?
Elke AED-programmabeheerder wil er alles 
aan doen om de kans om een leven te 
redden optimaal te benutten. Maar dat is niet 
zo gemakkelijk als u alleen pen en papier 
voorhanden hebt, of zelfs een computer en een 
spreadsheet. 

Waar begint u? Hoe zet u uw programma op? 
Hoe kunt u het programma blijven monitoren 
wanneer het eenmaal loopt, terwijl er al zoveel 
andere zaken zijn die uw tijd in beslag nemen?



Zelfvertrouwen voor de hulpverlener
Met PlusTrac kunt u meer beheren dan alleen de status van uw AED’s. U kunt 
ook bijhouden in hoeverre uw opgeleide vrijwillige hulpverleners klaar zijn 
voor hun taak en opleidingen plannen.

Het regelmatig volgen van opleidingen vergroot niet alleen de bekwaamheid 
maar ook het zelfvertrouwen dat uw hulpverleners nodig hebben om een 
leven te redden. Zelfvertrouwen is moeilijk te meten, maar het is cruciaal voor 
een geslaagde reanimatie. Door opleidingen op te volgen en te plannen 
doet u al het mogelijke om het zelfvertrouwen van hulpverleners te vergroten 
en op peil te houden.

Besteed uw programma uit
De beste oplossing voor kwalitatief 
hoogwaardig AED-programmabeheer is  
simpel: besteed het uit. Laat PlusTrac van  
ZOLL u helpen bij het opzetten van het 
programma en laat daarna alle rompslomp 
aan PlusTrac over. U hoeft alleen in te grijpen 
wanneer PlusTrac u daartoe oproept.

Ons programma kan uw waarborg zijn. 

Voor één AED of voor tientallen AED’s.



Opleidingsstatus: Gereed
Cursusdatum: 1 jaar 268 dagen 
geleden
Opfriscursus nodig: over 79 dagen
Opfriscursus gepland? JA

Opleidingsstatus: Gereed
Cursusdatum: 215 dagen geleden
Opfriscursus nodig: over 150 dagen

Een hartstilstand ligt altijd op de loer. 
Maar PlusTrac is er klaar voor.



Laatste rapport zelfteststatus:  
Gisteren 
Status: Gereed en volledig functioneel
Status CPR-D-padz: Gereed en aangesloten
Vervaldatum pads: over 2 jaar 52 dagen
Batterijstatus: Gereed
Vervaldatum batterij: over 2 jaar  
52 dagen

Opleidingsstatus: Gereed
Cursusdatum: 92 dagen geleden
Opfriscursus nodig: over 1 jaar  
255 dagen



Daar is een app voor
Iemand moet uw AED’s regelmatig inspecteren. 
PlusTrac herinnert al uw aangestelde inspecteurs eraan 
wanneer ze hun inspectie moeten uitvoeren en laat uw 
programmabeheerder weten of en wanneer inspecties  
zijn uitgevoerd.

Met PlusTrac wordt het inspecteren van AED’s simpel 
en snel. Download de InspectAED™-app van PlusTrac 
naar uw smartphone of tablet nadat u uw AED’s hebt 
geregistreerd. Wanneer het dan tijd is om uw AED’s 
te inspecteren, gaat u simpelweg naar elke AED en 
controleert u de statusindicator ervan. Daarna kunt u de 
status met één tikje vastleggen in PlusTrac. Klaar. Uw 
programma is weer up-to-date. Als er iets moet worden 
gecorrigeerd of vervangen, is uw programmabeheerder 
daarvan direct op de hoogte.

Programmabeheer  
voor elke AED
Wat als uw AED’s afkomstig zijn van verschillende 
fabrikanten? PlusTrac kan ze allemaal beheren, of 
uw AED’s nu van ZOLL zijn of niet. PlusTrac kent 
de eigenschappen van elke AED die momenteel 
op de markt is en kan ze allemaal beheren. 



Eén AED of duizend AED’s
Het beheer van uw AED’s met PlusTrac is volledig schaalbaar en heel eenvoudig, ongeacht het 
aantal AED’s of hulpverleners in uw programma. PlusTrac kan u helpen als u één AED in één 
gebouw met slechts drie hulpverleners hebt, maar ook als u honderden AED’s in verschillende 
gebouwen hebt en duizenden hulpverleners moet opleiden.

Ongeacht het aantal AED’s in uw beheer, u haalt altijd profijt uit het online AED-
programmabeheer van PlusTrac.

Ingewikkelde organisatie? Geen probleem.
Wanneer u uw AED-programma opzet, moet u weten wie er zal worden opgeleid tot het 
gebruik van uw AED’s en wie ze gaat inspecteren. In een grote organisatie kan dat een flink 
probleem worden. Wie beheert de opleidingen in de verschillende vestigingen? Wie beheert 
op het volgende niveau in uw organisatie de managers die de opleidingen beheren in al die 
vestigingen? Wie inspecteert uw inspecteurs? 

Hoe ingewikkeld uw organisatie ook is, PlusTrac zorgt dat die gemakkelijk te beheren 
is. Verschillende managementlagen kunnen het gebied of de gebieden waarvoor zij 
verantwoordelijk zijn eenvoudig bekijken op één scherm dat de huidige status van hun 
programma weergeeft. Heeft iets uw aandacht nodig? Haal op elk gewenst moment precies 
de details op die u nodig hebt. Met slechts enkele toetsaanslagen.
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Ga voor meer informatie over AED-beheer met PlusTrac van ZOLL naar 
www.zoll.com/plustrac.

Ontwerp en plan uw programma
De standaardrapporten die in PlusTrac beschikbaar zijn, kunnen worden aangepast voor uw 
organisatie. Ga ermee aan de slag en breng de nodige wijzigingen aan voor uw programma. 
Verzamel de actuele programmagegevens op de manier waarop u ze nodig hebt en presenteer  
ze op de manier die uw voorkeur heeft.

U kunt zelfs e-mailrapporten plannen naar wens: dagelijks, wekelijks of maandelijks. Zo hoeft u  
niet bij PlusTrac in te loggen om op de hoogte te blijven van uw programma. Wilt u meer weten? 
U kunt gemakkelijk inloggen om elk detail dat uw aandacht vereist nader te onderzoeken.

Maak het verschil
Hoewel er wereldwijd meer en meer AED’s worden geïnstalleerd, is er meer nodig dan alleen 
AED’s om het aantal geredde levens te verhogen. We moeten de status van de AED’s bijhouden 
en mensen moeten weten waar ze zijn. Speciaal opgeleide hulpverleners moeten gereed en 
beschikbaar zijn.

Het is tijd om AED’s beter te beheren, en PlusTrac van ZOLL is een uitstekende manier om  
daarmee te beginnen.


