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Ambulancedienst start alarmering burgerhulpverleners bij reanimaties.
Donderdag 31 maart 2016
Vandaag is de Regionale Ambulancevoorziening (RAV) in Hollands Midden gestart met
het alarmeren van burgerhulpverleners bij 112-meldingen van een vermoedelijke
hartstilstand. Burgerhulpverleners zijn vrijwilligers die zich hebben aangemeld via de
Nederlands Hartstichting of via de website van Hartveilig Wonen. Zij zijn bereid om bij
een melding van een mogelijk hartstilstand hulp te bieden. Ze hebben daarvoor een
reanimatietraining gevolgd en zijn in staat om een AED apparaat te bedienen.
Jaarlijks worden er 17.000 mensen in Nederland getroffen door een hartstilstand. Dit kan
overal gebeuren: op het werk, in huis, tijdens het sporten of op straat. De kans op
overleven is het grootst wanneer er binnen 6 minuten acute hulp wordt verleend. Een
ambulance kan niet altijd binnen deze belangrijke eerste minuten arriveren. Vrijwilligers
die zijn aangesloten bij de burgerhulpverlening bij reanimaties kunnen deze acute hulp in
veel gevallen wel op tijd bieden. Wetenschappelijk onderzoek heeft inmiddels
aangetoond dat het aantal sterfgevallen hierdoor aanzienlijk wordt verminderd.
De RAV Hollands Midden heeft gekozen voor het systeem Hartveilig wonen. Hartveilig
wonen is een netwerk van goed geschoolde gecertificeerde vrijwilligers en voldoende
bereikbare AED’s. Wanneer de meldkamer van 112 een vermoeden van een hartstilstand
heeft, alarmeert de meldkamer de ambulance en tegelijkertijd meerdere vrijwilligers die
in de buurt van het slachtoffer wonen en/of werken. Deze vrijwilligers ontvangen een
bericht met daarin de locatie van het slachtoffer en/of de plek van de dichtstbijzijnde
AED die opgehaald moet worden. De AED is een apparaat dat, indien nodig, met een
stroomstoot de hartfunctie weer probeert te herstellen.
Een oproep komt altijd onverwacht en het kan zijn dat iemand niet in de gelegenheid is
om naar het slachtoffer te gaan. Er worden daarom altijd meer vrijwilligers opgeroepen
dan dat er daadwerkelijk nodig zijn. Wanneer een vrijwilliger in staat is om naar het
slachtoffer te gaan, moet er gereageerd worden op het bericht. Wanneer er meer dan vier
vrijwilligers zijn die zich naar het slachtoffer begeven, wordt vanaf de vijfde persoon en
verder automatisch aangegeven dat zijn/haar inzet niet meer nodig is. Zo wordt
voorkomen dat er teveel hulpverleners rondom het slachtoffer staan.
Vrijwilligers gezocht
In Hollands Midden hebben zich inmiddels nog voor de start 2300 vrijwilligers
aangemeld. Om een optimaal werkend netwerk van burgerhulpverleners te krijgen zijn er
nog veel meer vrijwilligers nodig. Iedereen die woont en/of werkt in de regio Hollands
Midden kan zich opgeven als vrijwilliger. Door u op te geven als vrijwilliger draagt u bij
aan de veiligheid en gezondheid van uzelf en uw omgeving. Een aantal zaken zijn hierbij
belangrijk:


u heeft een erkende reanimatie/AED-training gevolgd of u bent bereid deze te
volgen;




u bent in het bezit van een mobiele telefoon waarmee u berichten kunt ontvangen
en verzenden;
u bent gezond en kunt zich gedurende korte tijd flink inspannen.

AED’s gezocht
De RAV Hollands Midden is ook op zoek naar (locaties van) AED’s die in het bezit zijn
van bedrijven, organisaties, verenigingen, instellingen of particulieren en die voor de
burgerhulpverlening beschikbaar kunnen worden gesteld. Deze AED’s kunnen dan bij
een reanimatie door vrijwilligers ingezet worden.
Aanmelden
Het aanmelden van uw AED of uzelf als vrijwilliger opgeven, kunt u via de website
www.ravhm.nl doen. Op deze website kunt u ook uitgebreide informatie vinden over
deze vorm van burgerhulpverlening.

Noot voor de afdeling communicatie van de gemeente:
In het voorbeeld gemeentelijk persbericht /tekst voor de gemeentelijke website ligt het voor de hand om iets te zeggen
over de rol van de gemeente. Of daar al een standpunt over is? Of dat daar een standpunt over in de maak is?
Uiteraard wil de RAV graag dat u deze ontwikkeling als kans voor de gezondheid en veiligheid van uw inwoners ziet en
daar vanuit de gemeente een actieve rol in wil spelen. Sommige gemeenten zijn al zelf actief bezig met besluitvorming
op dit terrein. De RAV realiseert zich dat de meeste gemeenten nog niet de tijd gehad hebben om daar een standpunt
over in te nemen. Onderstaand toch wat tekstvoorbeelden welke u zou kunnen gebruiken ter inspiratie voor uw eigen
persbericht.

/De gemeente (X) heeft al veel vragen gehad over de mogelijkheden om
burgerhulpverlening bij reanimaties in te voeren. Nu alarmering vanuit de meldkamer
ambulancezorg gerealiseerd is gaat zij bekijken op welke wijze ze deze ontwikkeling in de
gemeente kan stimuleren.
/De gemeente (X1) bereidt een standpunt voor hoe ze op deze ontwikkeling in kan spelen.
/Het college van de gemeente (X2) wil graag een project AED burgerhulpverlening
starten en zal hiervoor een voorstel naar de raad sturen.
/Het college van de gemeente (X3) heeft op eerdere vragen vanuit de
gemeenteraad/belangengroeperingen over de invoering van burgerhulpverlening
geantwoord dat ze op basis van het advies van de RAV Hollands Midden zich
terughoudend opstelt ten aanzien van initiatieven om burgerhulpverlening bij reanimaties
te realiseren. Nu in onderzoek het effect voldoende is aangetoond en alarmering vanuit
de meldkamer ambulancezorg gerealiseerd is gaat het college dit standpunt
heroverwegen.
Noot voor de redactie: voor nadere informatie kunt u contact opnemen met ……………

