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Reanimatie-estafette Limburg

VVD-Statenlid Erik Koppe, ambassadeur
en initiatiefnemer van het project ‘Hart
voor Limburg’ van de Provincie Limburg
en de Hartstichting, heeft woensdag 11
april in Den Haag een bezoek gebracht
aan Minister Edith Schippers van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport om de
resultaten van het project te presenteren.
Het doel van ‘Hart voor Limburg’ is om
een netwerk op te zetten van personen
die
kunnen
reanimeren
en
een
Automatische Externe Defibrillator (AED)
kunnen bedienen. Het netwerk beschikt op dit moment over 4500 Limburgers
Dit bezoek deed hij samen met Professor Ton Gorgels van Maastricht UMC+ en Gedeputeerde
Theo Krebber (PVV). Tijdens de bijeenkomst werd ook gepleit voor een verplichte
reanimatiecursus aan alle middelbare scholieren in Nederland.
Minister Schippers (VVD) zei na afloop van de reanimatietraining die zij kreeg van een groep
studenten geneeskunde (‘Taskforce QRS’) van de Universiteit Maastricht: “Het is inderdaad
‘hartstikke’ belangrijk dat veel meer mensen leren hoe ze iemand kunnen reanimeren. Dat kan het
verschil maken of iemand met een plotselinge hartstilstand het overleeft of niet.” Zij volgde samen
met haar ambtelijke top van het ministerie de training om zo te onderstrepen hoe belangrijk het is
dat veel meer mensen reanimeren onder de knie krijgen.
Reanimatie-estafettes, zoals al eerder in 2010 succesvol in Brunssum georganiseerd, werden door
de minister omarmd en dienen volgens haar in Nederland verder te worden uitgerold. Erik Koppe:
“Dat de minister ons initiatiefvoorstel Hart voor Limburg waardeert en over geheel Nederland wil
uitrollen is een bevestiging dat we op de goede weg zijn.”
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Gedeputeerde Krebber, die het initiatief uitvoert, pleit ervoor om op scholen niet alleen reanimeren
en het gebruik van AED’s in te voeren, maar ook EHBO-onderwijs te geven.
Bij een melding van een hartstilstand via 112 worden behalve een ambulance ook meteen
buurtbewoners, die kunnen reanimeren, via een sms-bericht gealarmeerd. Hierdoor kan reanimatie
vaak sneller beginnen en stijgen de overlevingskansen van de patiënt. Het is belangrijk dat bij een
hartstilstand binnen zes minuten actie wordt ondernomen. Hetzij door handmatige hartmassage,
hetzij door het koppelen van de AED aan de patiënt. Bij aankomst van de ambulance nemen
professionele hulpverleners de reanimatie over.
De Hartstichting heeft een onlangs uitgebrachte Reanimatie-app overhandigd aan de minister. De
app helpt om de kennis van het reanimeren op te frissen, biedt ook audio-ondersteuning bij het
verlenen van hulp tijdens een hartstilstand, is gratis en is bedoeld voor mensen die een cursus
gevolgd hebben. De Reanimatie-app is onder andere te verkrijgen via hartstichting.nl/apps voor
iPhones en smartphones die draaien op Android.
Tekst voor bij de foto: VVD-Statenlid Erik Koppe demonstreert reanimatie onder grote belangstelling van de
minister en gedeputeerde.
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