
Reanimeren en defibrilleren (Gebruik AED) bij HTV. 
 

Wekelijks worden in ons land ruim 300 mensen buiten het ziekenhuis getroffen door een 

plotselinge circulatiestilstand (in de volksmond ‘hartstilstand’ genoemd). Als niet direct 

wordt ingegrepen staat één ding vast: Het slachtoffer overlijdt. 

 

Bij een circulatiestilstand ten gevolge van een hartstilstand is vroegtijdig alarmeren, 

hartmassage en beademing de eerste en meest eenvoudige hulp die men kan en moet 

bieden. Deze handelingen zullen in het algemeen niet leiden tot herstel van de circulatie, 

maar zullen vooral het ontstaan van schade aan hersenen en hart, als gevolg van de 

circulatiestilstand, vertragen.  Hartmassage en beademing worden uitgevoerd in 

afwachting van geavanceerde medische maatregelen. Defibrillatie middels een 

stroomstoot is zo’n maatregel. 

 

Met de komst van de Automatische Externe Defibrillator (AED) is het voor omstanders 

mogelijk snel en adequaat te reageren bij iemand die getroffen is door een 

circulatiestilstand. Snelle reanimatie samen met het gebruik van een AED vergroot de 

overlevingskansen van het slachtoffer. 

De AED hangt bij HTV in de keuken. 

 

Tot de komst van de AED was defibrilleren voorbehouden aan ambulancepersoneel en 

artsen. Nederland heeft een goede ambulancezorg, maar het is onvermijdelijk dat het 

enige minuten duurt voordat de ambulance ter plaatse is. Het komt niet zelden voor dat 

een ambulance pas na tien tot vijftien minuten arriveert. Dat is voor een slachtoffer met 

een circulatiestilstand al vaak te laat. 

 

In maart 2017 verzorgt en betaald HTV de opleiding reanimatie en gebruik AED 

in de vergaderruimte van HTV. Aan alle geslaagde cursisten wordt een 

certificaat uitgereikt. 

 

Men kan zich opgeven voor de cursus die een avond duurt (van ca 20 uur tot 22.30 uur) 

via het:  

• aanmelding formulier,  

• telefoon naar contactpersonen reanimatie Joep de Vries of Christ van Hout 

• mail naar contactpersonen  

   

Inmiddels hebben 62 personen bij HTV een diploma ‘Reanimeren en gebruik defibrillator’ 

(AED) op zak. 

 

Namens HTV bedankt. 

 

Contactpersonen HTV reanimatie en gebruik AED: 

  Christ van Hout:   telefoon 0492-543351   e-mail: cvhout@versatel.nl 
  Joep de Vries:     telefoon 06-53108563   e-mail: joopdevries10@gmail.com 
 

       


