
Hulp bij het aanmelden 

Alle stappen in het aanmeldingsproces worden toegelicht. 

 

Ga naar ‘aanmelden/inloggen hulpverleners’ om te beginnen met jouw registratie bij HartslagNu. 

 

 

Selecteer de optie die voor jou van toepassing is. 

Als je je wilt aanmelden als burgerhulpverlener en geen AED’s in het systeem wilt toevoegen die 

burgerhulpverleners kunnen gebruiken, dan kies je voor optie 1. 



De eerste stap is het invoeren van jouw persoonlijke gegevens. Alle velden met een * (sterretje) zijn 

verplicht en dienen ingevuld te worden. 

Vervolgens ontvang je een verificatiecode op jouw telefoon per Sms. In het Sms-bericht zal het 
volgende staan: HartslagNu verificatie code: …….. (code). Bezoek voor meer informatie 
http://hartslagnu.nl  
 

Bij stap 2 vul je de ontvangen code in. 
 

  

http://hartslagnu.nl/


Bij stap 3 kun je jouw adresgegevens invullen. Selecteer bij ‘Type adres’ of het adres jouw woon-, 
werk- of overig adres betreft. Het systeem zal aan de hand van jouw adres bepalen of jij binnen 6 
minuten bij het slachtoffer kunt zijn. 

 

 

 

 

Het systeem gaat na of het juiste adres is ingevoerd door deze nogmaals aan jou te tonen met een 

kaart als illustratie.  

 

  



Bij stap 4 vul je jouw trainingsgegevens in. Hier selecteer je het type training dat je hebt gevolgd. Staat 

jouw gevolgde training er niet bij, dan selecteer je ‘anders’.  

Daarna selecteer je de opleider waar je de training hebt gevolgt. Staat jouw opleider er niet bij, dan 

selecteer je ‘anders’ helemaal beneden in de lijst. Er komt dan een extra invulvuld beschikbaar, waar 

je handmatig kunt typen wie jouw opleider was. 

Bij ‘datum certificaat behaald’ selecteer je de datum waarop je jouw diploma hebt gehaald. Het 

systeem berekent dan zelf hoe lang jouw certificaat geldig is. 

Het diploma nummer kunt u in het laatste veld invullen. Dit is echter geen verplicht veld. 

 

 

 

Bij stap 5 dien je akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. Deze kun je lezen door op het 

woord ‘algemene voorwaarden’ te klikken.  

 



Jouw registratie bij HartslagNu is voltooid.  

Als je op ‘ok’ klikt kun je inloggen in jouw account. 

 

 

 

Je ontvangt direct een email met jouw persoonlijke inloggegevens. Met deze inloggegevens kunt je 

inloggen op www.hartslagnu.nl. Dit doe je door te klikken op ‘Aanmelden/inloggen hulpverleners’. 

 

 

 

 

http://www.hartslagnu.nl/

