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Voor u ligt een geheel nieuwe uitgave van
het cursusboek Reanimeren van Stichting
Hartpatiënten Nederland. In dit zeer verzorgde boekje staan alle tips en trics over
het reanimeren (betekent: weer tot leven
brengen), geheel in overeenstemming
met de richtlijnen gepubliceerd door de
NNR. Overzichtelijk en duidelijk ingekaderd
worden de diverse stappen tijdens de reanimatie in voor leken begrijpelijk Nederlands
uitgelegd, zodat u op het einde geheel
op de hoogte bent van de materie en na
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oefenen in staat bent zelfstandig te reanimeren. Dat laatste is zeer belangrijk met
nog steeds hartproblematiek als belangrijkste doodsoorzaak in Nederland. Door
kennis van reanimatie kunt u in de situatie
waarin iedere seconde telt, uw waardevolle
steentje bijdragen aan het verminderen van
de sterfte. Ik hoop dat vele mensen het
boekje zullen gebruiken en regelmatig zullen
naslaan.
Prof. Dr. H. Bonnier, Cardioloog.

Medewerkers van Hartpatiënten
Nederland geven demonstraties
op markten en evenementen.
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Leren Reanimeren Inleiding

Inleiding
Mensen houden wel eens hun adem in…
maar niet voor lang. Logisch! We kunnen eenvoudig niet zonder. De lucht die we inademen
bevat namelijk zuurstof. Die zuurstof zorgt
ervoor dat het lichaam in bedrijf blijft. De
hersenen, je zou kunnen zeggen: de “centrale
meld- en regelkamer” van het lichaam, vallen het eerst uit als de toevoer van zuurstof
stopt. Het slachtoffer raakt snel bewusteloos.
Na vier à vijf minuten raken onderdelen van
de hersenen onherstelbaar beschadigd.
Er is dus alle reden om ervoor te zorgen, dat
de zuurstofvoorziening weer zo snel mogelijk op gang komt. Uiteraard kan iemand
met een hartstilstand en/of een ademstilstand daar zelf niet voor zorgen. Daarvoor
is hij of zij aangewezen op iemand die kan
reanimeren. Die daardoor een lichaam in
redelijke conditie kan houden in afwachting
van de ambulance. Wachten tot professionele hulp komt, kan niet, omdat het dan
definitief te laat is. Daarom is het slachtoffer in eerste instantie aangewezen op
een huisgenoot, een collega, een toevallige
voorbijganger, misschien u wel... Gelukkig
kan in principe iedereen leren reanimeren.
Een medische vooropleiding heb je er niet
voor nodig.

1. Onze ademhaling, het hart en de bloedsomloop

Helaas is reanimatie alleen -hoe succesvol
ook uitgevoerd- niet voldoende. Er moet zo
snel mogelijk meer hulp komen. Direct een
arts en/of ambulance waarschuwen (1-1-2)
is uitermate belangrijk. De totale hulpverlening bestaat uit een aantal onderdelen:
snelle alarmering, directe reanimatie, snelle
defibrillatie en vroege specialistische hulp. Bij
een goed werkende hulpverlening verdubbelen de overlevingskansen van het slachtoffer en u kunt die schakel zijn in deze keten
van hulp.
Dit cursusboek beschrijft de theorie van de
reanimatietechniek. Die informatie is erg
belangrijk maar tegelijkertijd onvoldoende.
De fijne kneepjes van het reanimeren krijgt u
alleen door oefening onder de knie. Daarom
zijn ook de jaarlijkse herhalingslessen zo
belangrijk.
N.B. Het is belangrijk te weten dat het cursusboek zo is opgebouwd, dat de illustraties
de tekst ondersteunen. De rood aangegeven
lijnen in de illustratie geven de actie en/of
beweging beschreven in de rode tekst weer.
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Hoofdstuk 1. Onze ademhaling, het hart en de bloedsomloop
Zoals in de inleiding al aangehaald, om goed
te kunnen functioneren, is ons lichaam in
eerste instantie afhankelijk van zuurstof. De
zuurstof wordt getransporteerd door het
bloed. Om dit goed te laten verlopen zijn twee
organen belangrijk: het hart en de longen.

1. Hart en bloedsomloop
Het hart zit in de borstkas tussen de longen
en achter het borstbeen. Het is een vuistgrote holle spierbundel. Door een tussenschot is het hart verdeeld in een linker- en
een rechter harthelft. Elke harthelft is onderverdeeld in een boezem (bovenste deel) en
een kamer (onderste deel). Het hart en de
bloedvaten vormen een gesloten geheel
waar het bloed in wordt rondgepompt. We
noemen dit de bloedsomloop (of circulatie).
Doordat er kleppen in het hart en de bloedvaten zitten, kan het bloed altijd maar in een
richting stromen.

krijgt het hart via slagaders die als een krans
om het hart liggen: de kransslagaders.

2. Ademhaling
We halen adem omdat ons lichaam zuurstof
nodig heeft. Die zuurstof zorgt ervoor, dat
overal in het lichaam de lichaamscellen
in bedrijf kunnen blijven. In het bijzonder
voor de hersencellen is dat belangrijk. Want
als die uitvallen, raak je bewusteloos. Als
hersencellen na vier à vijf minuten nog geen
zuurstof krijgen, beginnen ze af te sterven. De hersenen raken dan onherstelbaar
beschadigd.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen de
kleine bloedsomloop en de grote bloedsomloop. In de kleine bloedsomloop wordt
het bloed vanuit de rechter harthelft naar
de longen gepompt en van daaruit naar
de linker harthelft. In de longen wordt uit
de inademinglucht zuurstof in het bloed
opgenomen. Afvalstof (koolzuurgas) wordt
afgestaan en met de uitademing naar buiten
gevoerd.

De ademhaling wordt geregeld door de
hersenen. Door adem te halen kan het
lichaam zuurstof opnemen en afvalstoffen
(koolzuurgas) afvoeren. Bij de ademhaling
speelt de borstkas een belangrijke rol.
Wanneer we namelijk de ademhalingsspieren
aanspannen, maken we de inhoud van de
borstkas groter. Het gevolg is dat er via de
mond-, neus- en keelholte en de luchtpijp
lucht in de longen wordt gezogen. Dit noemen we inademing. Als de ademhalingsspieren vervolgens verslappen wordt de
inhoud van de borstkas weer kleiner. Door de
druk van de ribben en het middenrif op de
longen wordt de lucht naar buiten geperst.
Dit noemen we uitademing. Als we in rust zijn
ademen we ongeveer 12 keer per minuut.

In de grote bloedsomloop wordt het bloed
(met veel zuurstof) vanuit de linker harthelft
via de grote lichaamsslagader en talloze
vertakkingen naar alle delen van het lichaam
gepompt. Zo krijgen alle lichaamscellen
voedsel en zuurstof.
Via aders komt het bloed (met afvalstoffen)
terug naar de rechter harthelft. Als we in
rust zijn pompt het hart ongeveer 70 keer
per minuut. De daarvoor benodigde zuurstof

De luchtpijp vertakt zich in de longen tot
steeds kleinere luchtpijpjes die ten slotte
uitmonden in zogeheten longblaasjes. Rond
die miljoenen longblaasjes lopen minuscule
bloedvaatjes, de haarvaten. De zuurstof in de
ingeademde lucht maakt in de longblaasjes
de overstap naar het bloed dat door de
haarvaten stroomt. Inademingslucht bevat
ongeveer 21% zuurstof. In de longen wordt
er 4% van opgenomen in het bloed, zodat er
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2. Wanneer de circulatie of de ademhaling stopt

nog 17% zuurstof wordt uitgeademd.
Meer dan genoeg dus om in geval van nood
via mond-op-mond beademing een slachtof-

fer van zuurstof te voorzien. Nu kan er wat
misgaan in deze twee vitale systemen van
het lichaam.

2. Wanneer de circulatie of de ademhaling stopt
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heid) of door verstikking (voedselbrok in de
luchtpijp).
• De ademhaling stopt als gevolg van een
overdosis geneesmiddelen of drugs
of door beschadiging van de longen

bij een ongeval.
• Een circulatiestilstand, deze leidt meteen
tot een ademhalingsstilstand.
• Ongevallen waarbij ernstig hoofd- of
nekletsel is opgelopen.

Stilstand van de ademhaling 1
Mogelijke oorzaken
• Verdrinking.
• Rookontwikkeling (CO-intoxicatie, de
chemische naam voor koolmonoxide
(vergiftiging).
• Afsluiting van de luchtweg.
• Ongeval met ernstig hoofd- of nekletsel.
• Overdosering medicijnen of drugs.
• Circulatiestilstand.

Stilstand van de ademhaling 2
Verschijnselen
• Geleidelijk diep bewusteloos.
• Doodsbleek of “blauw” uiterlijk.
• Geen ademhaling (gasping).
• (Na 2 à 3 minuten) Geen tekenen van
leven.

Hoofdstuk 2. Wanneer de circulatie of de ademhaling stopt
1. Levensgevaarlijke situaties
Als het lichaam geen zuurstof krijgt, ontstaat
een levensgevaarlijke situatie. Je hebt zo’n
situatie als:
• De ademhaling stopt.
• De circulatie stilstaat.
Als de ademhaling stopt, geeft het hart het
na 2 à 3 minuten ook op (wegens zuurstofgebrek!).
2. De circulatie stopt
Bij een circulatie- of hartstilstand pompt het
hart geen bloed meer rond. Hierdoor raakt
het hartritme verstoord. Er kunnen hiervoor
meerdere oorzaken zijn:
• Het hartritme is zeer chaotisch, dit komt
het meest voor. Men noemt dit ook wel
kamerwoelen of ventrikelfibrilleren.
• Er is geen hartritme meer, het hart staat
stil. Dit komt minder vaak voor.
• Complicatie van hartinfarct.
• Ademstilstand.
• Elektrocutie.
• Spontaan of onbekend.

Stilstand van de circulatie
Mogelijke oorzaken
• Hartinfarct. De circulatiestilstand is een
complicatie van een hartinfarct.
• Ademstilstand.
• Ongeluk met elektriciteit.
• Storing hartritme.
• Spontaan of onbekend.
Verschijnselen
• Direct bewusteloos.
• Doodsbleek of “blauw”.
• Geen tekenen van leven.
• Soms epileptiforme trekkingen.*
• Geen adembeweging.**
*Ook kan het voorkomen dat het lichaam kortdurend stuiptrekkingen vertoont, dit wordt soms
ten onrechte gezien als teken van leven; laat u
hierdoor niet misleiden. De circulatie is meestal
al gestopt. De epileptiforme trekkingen worden
veroorzaakt door een zuurstoftekort.
** Bij het intreden van de ademstilstand zal het
slachtoffer misschien nog enige tijd snakkend
ademhalen (gasping), dit wordt soms ten onrechte
gezien als een goede ademhaling; laat u hierdoor
niet misleiden.

3. De ademhaling stopt
Waardoor? Er kunnen diverse oorzaken zijn:
• Er is te weinig zuurstof in de omgevingslucht. Dat is bijvoorbeeld het geval bij verdrinking en bij rookontwikkeling bij brand.
• De luchtweg is afgesloten door wurging,
door het terugzakken van de tong in de
keelholte (als gevolg van bewusteloos

Tijdsduur van hersenbeschadiging
Als de ademhaling gestoord raakt, bijvoorbeeld als gevolg van verslikking of
verstikking, dan ziet u het slachtoffer in
paniek raken en blauw kleuren. Na zo’n
2 à 3 minuten raakt het slachtoffer diep
bewusteloos en even later, als alle in het
lichaam aanwezige zuurstof verbruikt is,
houdt ook het hart op met pompen
(circulatiestilstand). Bij een overdosis
medicijnen of drugs ziet u dezelfde
verschijnselen. Alleen van benauwdheid

en paniek is dan geen sprake, omdat het
slachtoffer al bewusteloos is. De hersenen
hebben bloed nodig om zuurstof te
krijgen. Zonder zuurstof beschadigen
de hersenen of sterven hersencellen af.
Leeftijd en omstandigheden kunnen de
tijdsduur beïnvloeden. Over het algemeen
houden we de grens van 4 minuten aan:
krijgen de hersenen binnen die 4 minuten
weer bloed en daarmee zuurstof toegediend, dan is de schade beperkt.

De defibrillator
Bij kamerwoelen of ventrikelfibrilleren kan
alleen een defibrillator met een elektrische
stroomstoot een eind maken aan dat
chaotische hartritme. Hoe sneller men defibrilleert – binnen een paar minuten – des
te groter is de kans dat een normaal hartritme terugkeert. Ambulances in ons land
hebben een defibrillator, maar kunnen
vaak niet sneller dan 8 à 10 minuten na de
melding ter plekke zijn. Automatische
Externe Defibrillatoren, AED’s, worden ook

al vaak door particulieren aangeschaft.
Stichting Hartpatiënten Nederland kan u
hierin adviseren. Een AED kan bijvoorbeeld
al aanwezig zijn op het werk, de sportclub
of de luchthaven. Ook een politieteam of
de brandweer kan in bezit zijn van een
AED. Met de AED kan defibrillatie vaak
minuten eerder worden toegepast, zodat
het ambulanceteam de specialistische
reanimatie met meer succes kan voortzetten. Hierdoor heeft de patiënt grotere kans
op herstel.
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3. Eerste hulp bij stilstand van circulatie en ademhaling

Hoofdstuk 3. Eerste hulp bij stilstand van circulatie en ademhaling
1. Een paar opmerkingen vooraf
De meeste mensen die kunnen reanimeren
zullen dit nooit in de praktijk hoeven te brengen. De kans dat de situatie daarom vraagt
is namelijk vrij klein. Daarmee is niet gezegd
dat het geen zin heeft te leren hoe je moet
reanimeren. We verzekeren ons toch ook
tegen brand, terwijl de kans dat ons huis in
de as wordt gelegd waarschijnlijk niet groter
is. Reanimeren leert u voor het geval dat...
Zo’n geval komt altijd onverwacht: thuis, op
het werk, onderweg, op de camping, tijdens
een sporttoernooi...
Er is geen tijd voor paniek, want er staat een
leven op het spel. Het is daarom noodzakelijk dat iemand onmiddellijk en trefzeker
tot handelen overgaat. De ervaring leert dat
paniek voornamelijk voorkomt bij mensen
die niet precies weten wat ze in zo’n situatie
moeten doen. In het geval van een circulatiestilstand, ademnood of ademstilstand
gaat het er niet alleen om dat u de techniek
van hartmassage en van mond-op-mond
beademing perfect beheerst.
Het is noodzakelijk de hele situatie snel en
goed in te schatten
Wat is er met het slachtoffer gebeurd? Zijn
er mensen in de buurt die kunnen helpen?
Kunt u onmiddellijk tot reanimeren overgaan
of moet er eerst iets anders gebeuren? Hoe
dan ook, begin altijd zo snel mogelijk te
reanimeren. Maar blijf bovenal denken aan
uw eigen veiligheid!
Wat is er gebeurd?
We zagen al dat een circulatie- of een ademstilstand verschillende oorzaken kan hebben.
• Is de oorzaak een ongeluk met elektriciteit, dan is het nodig er eerst voor te
zorgen dat het slachtoffer niet meer onder
stroom staat (stroom uitschakelen).

• Is er sprake van verslikking waarbij de
luchtpijp is geblokkeerd, dan moet u de
luchtweg eerst vrijmaken, bijvoorbeeld
met de Buikstoten (zie hoofdstuk 5: Luchtwegbelemmering door een vreemd voor
werp).
• Als het slachtoffer op of pal langs een
drukke verkeersweg ligt, is het voor uw
eigen veiligheid beter het slachtoffer naar
de dichtstbijzijnde veilige plek te verplaatsen.

2. Diagnose stellen

3. Eerste hulp bij stilstand van circulatie en ademhaling
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Toelichting op het voorgaand schema
1. Zorg ervoor dat het slachtoffer, de
omstanders en u veilig zijn.
NB. Vanaf hier werkt dit boek met illustraties om de tekst te ondersteunen. De rood
aangegeven lijnen in de illustratie geven de
actie en/of beweging beschreven in de rode
tekst weer.
2. Kijk of het slachtoffer reageert.
• Schud voorzichtig aan de schouders en
spreek het slachtoffer aan. Zie illustratie
3.2.2

Handelingenschema voor eerste hulp bij
stilstand van circulatie en ademhaling bij
volwassenen.

3.2.3a

3.2.2

• Leg het slachtoffer op zijn/haar rug en
maak voorzichtig de luchtweg vrij met de
hoofdkantel-kinlift methode.
- Plaats één hand op het voorhoofd en duw
voorzichtig het hoofd naar achteren.
- Maak vervolgens de ademweg vrij door
twee vingertoppen onder de punt van de
kin te plaatsen en zo de kin omhoog te
tillen. Zie illustatie 3.2.3b

3a. Als het slachtoffer reageert.
• Laat het slachtoffer in de positie liggen
waarin u hem hebt gevonden, mits er
verder geen gevaar dreigt.
• Probeer uit te vinden wat er is gebeurd en
haal zo nodig hulp.
• Controleer hem/haar regelmatig.
3b. Als het slachtoffer niet reageert.
• Vraag een omstander een ambulance te
bellen of bel zelf 112. Zet de telefoon op
luidspreker om de aanwijzingen van de
centralist te volgen.

3.2.3b
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3. Eerste hulp bij stilstand van circulatie en ademhaling

4. Houd de luchtweg open; kijk, luister
en voel maximaal 10 seconden naar
normale ademhaling
• Kijk of de borstkas omhoog komt.
• Luister bij de mond en neus of u een
ademhaling hoort.
• Voel met uw wang of u uitademingslucht
voelt. Zie illustratie 3.2.4

3.2.4
NB. In de eerste paar minuten na het
ontstaan van de circulatiestilstand kan het
slachtoffer amper ademhalen, of onregelmatig en/of luidruchtig naar lucht happen.
Dit is geen normale ademhaling.

5a. Als het slachtoffer wel normaal
ademt
• Leg hem/haar in de stabiele zijligging (zie
hoofdstuk 4.3).
• Controleer elke minuut of de ademhaling
normaal blijft.

3. Eerste hulp bij stilstand van circulatie en ademhaling

• Begin de uitwendige hartmassage als
volgt:
- Kniel naast het slachtoffer ter hoogte van
de bovenarm.
- Plaats de hiel van één hand midden op de
borstkas van het slachtoffer. Zie illustratie
3.2.5a

5b. Als het slachtoffer niet normaal
ademt of u twijfelt
• Alleen als een AED binnen uw bereik is,
pakt u de AED. Laat het slachtoffer zo
nodig even alleen.

Sla alarm
U stuurt iemand om de ambulance te
bellen en vraagt hem of haar dit naar
u terug te koppelen. Als u alleen bent,
belt u eerst direct de ambulance via
het alarmnummer 1-1-2 voordat u
gaat reanimeren. De melding: vertel
de plaatsnaam waar de ambulance
nodig is. U wordt doorgeschakeld naar
de ambulancepost. Vertel dat er een
reanimatie is en geef het adres op waar
u en het slachtoffer zich bevinden. Zet
indien van toepassing de voordeur open
en doe zonodig de buitenverlichting aan.
Laat zo mogelijk iemand de ambulance
opwachten om de weg te wijzen.
NB. Bellen van het alarmnummer 1-1-2
gebeurt bij voorkeur met de mobiele
telefoon.
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- Plaats de hiel van uw andere hand bovenop de eerste.
- Haak uw vingers van de beide handen in
elkaar en zorg ervoor dat u geen directe
druk uitoefent op de ribben. Oefen geen
druk uit op de bovenbuik of de onderste
punt van het borstbeen. Zie illustratie
3.2.5b

3.2.5b
- Positioneer uzelf verticaal boven uw handen op de borstkas, en duw met gestrekte
armen het borstbeen tenminste 5 centimeter maar niet meer dan 6 centimeter in.
Zie illustratie 3.2.5c

3.2.5a
Eigen notities:

Eigen notities:

3.2.5c
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3. Eerste hulp bij stilstand van circulatie en ademhaling

NB. Controleer op de volgende punten
wanneer de borstkas niet omhoog komt bij
beademing:
- Inspecteer de mond van het slachtoffer en
verwijder zichtbare obstructies.
- Kijk of u de hoofdkantel-kinlift methode
goed uitvoert.

- Laat na elke hartmassage de borstkas
geheel terug omhoog komen zonder het
contact met het borstbeen te verliezen.
Herhaal de handeling met een frequentie
van minstens 100 per minuut maar niet
meer dan 120 per minuut (iets minder dan
2 hartmassages per seconde). Zie illustratie 3.2.5d.

3.2.6a
• Haal uw mond van het slachtoffer en kijk
of de borstkas weer naar beneden gaat
terwijl hij/zij uitademt. Zie illustratie 3.2.6b

3.2.5d

7. Staak het reanimeren wanneer:
• professionele zorgverleners de reanimatie
overnemen.
• het slachtoffer normaal begint te ademen.
• u uitgeput bent.
Tweede hulpverlener
Als een tweede hulpverlener aanwezig is,
wisselt u iedere 2 minuten, om vermoeidheid te verkomen. Zorg er voor dat het
wisselen zo snel mogelijk gaat.
Massagefouten
Bij hartmassage kunnen de volgende fouten
worden gemaakt:

- Het indrukken en omhoog laten komen van
het borstbeen hoort even lang te duren.
6. Combineer hartmassage met
beademing
• Maak na 30 hartmassages de luchtweg
weer vrij met de hoofdkantel-kinlift
methode (zie illustratie 3.2.3b).
• Knijp de neus van het slachtoffer dicht
met twee vingers van de hand die op zijn/
haar voorhoofd rust.
• Laat de mond openvallen, maar houd de
kin omhoog.
• Neem een normale teug lucht, plaats uw
lippen om die van het slachtoffer, zodat er
straks geen lucht ontsnapt.
• Blaas 1 seconde in de mond terwijl u kijkt
of de borstkas omhoog komt; zo ja, dan
heeft u een effectieve beademing gegeven. Zie illustratie 3.2.6a hiernaast

3. Eerste hulp bij stilstand van circulatie en ademhaling

3.2.6b
• Geef op dezelfde wijze de tweede beademing. Plaats daarna direct uw handen
weer in het midden van de borstkas en
geef 30 hartmassages.
• Ga door met het geven van hartmassages en beademingen in een verhouding van 30:2.
• Stop alleen voor controle als het slachtoffer normaal begint te ademen; onderbreek
de reanimatie niet.
• Geef in totaal 2 beademingen. Ga daarna direct door met 30 hartmassages.

a. U masseert niet op de juiste plaats
• Naast het borstbeen in plaats van erop. De
massage is dan niet alleen weinig effectief, ook is er kans op ribbreuken (voornamelijk bij oudere mensen) en lekprikken
van de longen.
• Te hoog op het borstbeen. De massage
heeft dan nauwelijks effect.
• Te laag, namelijk op het onderste puntje
van het borstbeen (het zwaardvormige
aanhangsel). Mogelijk gevolg: het zwaardvormige aanhangsel breekt af en veroorzaakt inwendig letsel, bijvoorbeeld aan
de maag. Bovendien heeft de massage
nauwelijks effect.
b. U past de verkeerde massagetechniek
toe.
• Het borstbeen loslaten tijdens het omhoog
komen van het borstbeen met als gevolg
een verkeerde herplaatsing van de handen.
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• Het borstbeen niet volledig omhoog laten
komen waardoor het hart zich onvoldoende opnieuw met bloed kan vullen.
• Te krachtige massage waardoor ribbreuken kunnen ontstaan met kans op
ernstige beschadiging van de longen.
• Te oppervlakkige massage waardoor het
effect van de hartmassage te gering is.
c. U leunt op de patiënt.
De hartmassage moet altijd soepel gebeuren, want stotende en onregelmatige bewegingen vergroten de kans op ribbreuken.
Leunen of hangen op de patiënt is verkeerd.
Het hart krijgt dan onvoldoende bloed en
beschadigt daardoor. Door het borstbeen
telkens omhoog te laten komen, voorkomt
u leunen.
Beademingsfouten
a. Weglekken van lucht (sissend of “bubbelend” geluid): u houdt de neus niet goed
dicht of u sluit de mond niet goed af.
b. Het hoofd van het slachtoffer is onvoldoende achterover: de luchtweg is niet
vrij.
c. Opblazen van de maag door te hard blazen of teveel of te lang lucht inblazen.
d. In de ogen van het slachtoffer prikken,
terwijl u de neus van het slachtoffer dicht
knijpt.
e. Het eigen hoofd niet goed wegdraaien
terwijl u zelf inademt.
Mondinspectie
U voert mondinspectie uit:
• Als de beademing niet lukt terwijl u het
hoofd van het slachtoffer wel goed achterover houdt.
• Als het slachtoffer gebraakt heeft.
• Als u vermoedt dat er een vreemd voorwerp in de mondholte zit, bijvoorbeeld
een verschoven kunstgebit.
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Mondinspectie voert u als volgt uit:
1. Draai het hoofd van het slachtoffer opzij.
2. Reinig met twee vingers de mondholte
(eventueel met behulp van een zakdoek).
3. Pas op voor bijten van een niet bewusteloos slachtoffer.
4. Zie voor luchtwegbelemmering hoofdstuk 4.

4. Extra informatie
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Hoofdstuk 4. Extra informatie
Attentie!
• Haal een goed zittend kunstgebit
niet uit de mond van het slachtoffer;
er is dan betere aansluiting met het
gezicht, dus minder kans op weglekken van lucht. Als het kunstgebit er al
uit is, dan kunt u beter mond-op-neus
beademing toepassen.
• Beademen moet gemakkelijk gaan.
Niet persen! In dat geval is het mogelijk dat u de maag van het slachtoffer
opblaast, waardoor deze kan gaan
braken. Dit gevaar bestaat ook als u
teveel lucht inblaast.
Eigen notities:

Samenvatting handelingenschema
1.		Veiligheid voor u, het slachtoffer en de omstanders.
2.		Controleer bewustzijn: schudden en aanspreken.
3.		Bel 1-1-2
4a.		 Slachtoffer reageert: analyseer gebeurtenis, roep zonodig om hulp.
4b.		 Slachtoffer reageert niet: roep om hulp en pas de hoofdkantel-kinlift methode
toe.
5.		Controleer de ademhaling: kijk, luister en voel (max. 10 seconden).
6a.		 Indien normaal ademend: plaats in stabiele zijligging, controleer elke minuut de
ademhaling.
6b.		 Geen ademhaling of bij twijfel: laat een omstander een AED halen en start hart
massages, frequentie 100 tot 120 per minuut.
7.		Combineer hartmassage met beademing, verhouding 30:2.
8.		 Reanimatie staken bij komst professionele hulpverlening of bij normale ademhaling.
9.		 Ga door tot professional zegt dat u kunt stoppen.

1. Veiligheid en hygiëne
Het is heel menselijk dat het idee van iemand
te beademen u tegen kan staan. Maar Hartpatiënten Nederland en uw instructeur Reanimatie gaan ervan uit, dat u bij het starten
van deze cursus een bewuste keuze heeft
gemaakt nu eens niet machteloos toe te
hoeven kijken langs de zijlijn. Dat u het verschil tussen leven en dood kunt betekenen.
Uit onderzoek is gebleken dat de meeste
gevallen van reanimatie in huiselijke kring
zijn. De patiënt en hulpverlener zijn bijvoorbeeld familie, huisgenoot of vriend van
elkaar. Bemerkt u toch enige weerstand bij
uzelf, veeg dan de mond van het slachtoffer
af en beadem door een zakdoek of een slip
van een overhemd of blouse. Beademing is
niet onveilig. Er is geen besmettingsgevaar,
zo blijkt uit onderzoek.
Vermijd wel contact met bloed of lichaamsstoffen die bloed bevatten, bijvoorbeeld
braaksel. Ook kan men bij mond-op-mond
beademing gebruik maken van een beademingsmasker of faceshield, maar dit
vereist goede oefening. Zorg er ook voor
dat u het hulpmiddel altijd bij de hand hebt,
zodat u er niet naar hoeft te zoeken.

2. Mond-op-neus beademing
Soms is het beter mond-op-neus beademing
toe te passen, bijv. als het niet goed mogelijk
is goede aansluiting met het gezicht van het
slachtoffer te krijgen.
U gaat dan als volgt te werk:

1. Maak de luchtweg vrij, zoals hiervoor
beschreven.
2. Plaats de hand tegen de onderkaak van
het slachtoffer en druk de mond dicht. De
andere hand blijft op het voorhoofd. Zie

4.2.2
illustratie 4.2.2

3. Adem zelf in.
4. Plaats uw mond om de neus van het
slachtoffer. Zorg voor een goede aansluiting met het gezicht.
5. Terwijl u naar de borstkas kijkt, blaast
u uw uitademingslucht gedurende 1
seconde in het slachtoffer. Wanneer de
borstkas omhoog komt heeft u genoeg
lucht ingeblazen. Laat de neus los.
6. Wend uw hoofd af om zelf opnieuw in te
ademen en open met de hand aan de kin
de mond van het slachtoffer, zodat deze
gemakkelijker kan uitademen.
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3. Stabiele zijIigging
U mag een slachtoffer in de stabiele zijligging leggen indien u ervan overtuigd bent
dat het hier geen ongevalslachtoffer betreft.
Het doel van de stabiele zijligging is dat het
slachtoffer een vrije luchtweg heeft en eventueel braaksel uit de mond kan lopen. Het
slachtoffer moet zelf voldoende ademen.
Een slachtoffer legt u als volgt in de stabiele
zijligging:
1. Doe de bril af van het slachtoffer, indien
hij/zij die draagt.
2. Kniel naast het slachtoffer en zorg ervoor
dat zijn benen gestrekt zijn.
3. Leg de dichtsbijzijnde arm van het slachtoffer in een rechte lijn.
4. Buig de andere arm over de borst en leg
deze met de handrug naar de wang op de
schouder aan uw zijde. Houd deze hand
vast.
5. U heeft uw andere hand vrij om de knie
van het verst liggende been te buigen,
terwijl de voet op de grond blijft.
6. Trek dit gebogen been naar u toe, terwijl
u de hand van het slachtoffer tegen zijn
wang houdt. De heup en de knie van het
bovenste been moeten in een rechte hoek
liggen.
7. Zorg dat de elleboog de grond raakt.
8. Kantel het hoofd wat naar achteren om

4.3
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er zeker van te zijn dat de luchtweg vrij is.
Zie illustratie 4.3
9. Zo nodig kan de hand onder de wang van
het slachtoffer helpen het hoofd achterover te houden.
10. Controleer elke minuut of de ademhaling normaal blijft.
N.B. Draai het slachtoffer op zijn andere zij
wanneer hij/zij langer dan 30 minuten op
dezelfde kant in de stabiele zijligging heeft
gelegen.

4. Alarmering
Het landelijke alarmtelefoonnummer is 1-1-2.
Hoe werkt het?
1. U belt 1-1-2. Men neemt op en meldt zich
met “1-1-2 centrale”.
2. Vertel waar en van wie u hulp moet hebben: politie, brandweer of ambulance.
3. Blijf aan de lijn; de centrale verbindt u
direct door met politie, brandweer of
ambulance in de betreffende plaats.
4. Vertel wie u bent, waar u bent en wat er
aan de hand is.
5. Hang pas op als de centralist geen vragen
meer heeft.

5. Omstanders
U kunt omstanders actief betrekken bij de
hulp aan het slachtoffer. Wanneer u denkt
hulp te kunnen gebruiken, spreek dan altijd
iemand rechtstreeks aan. Hierdoor voelt
deze zich ook aangesproken en medeverantwoordelijk gesteld. Meestal zal de persoon in
kwestie luisteren en doen wat u vraagt.
Bijvoorbeeld:
• Indien mogelijk helpen reanimeren.
• Bellen voor professionele hulp 1-1-2 en
laat een AED halen; vraag de persoon
terug te komen om te melden of de alarmering gelukt is.
• Het verkeer te regelen.
• Het ambulancepersoneel de weg wijzen.

6. Kleding van het slachtoffer
Om te kunnen reanimeren hoeft u niet alle
kleding te verwijderen. Wel is het raadzaam
boordenknoopjes en dikke jassen los te
maken.
Andere kledingstukken zoals truien,T-shirts
en bh’s zitten reanimatie niet in de weg. U
moet er alleen voor zorgen dat u de juiste
massageplaats kunt bepalen.
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hulpverleners controleren de circulatie als
onderdeel van de reanimatie.

8. Wanneer wel en wanneer niet
starten met reanimeren

Bij een ademstilstand moet zo snel mogelijk
ingegrepen worden. Binnen vier minuten
starten van een reanimatiepoging geeft de
meeste kansen op succes. Wanneer u start
tussen de vier en tien minuten nemen de
kansen af,maar reanimeren kan nog steeds
zinvol zijn.
Er zijn echter twee situaties waarbij
reanimeren altijd zinvol is:
1 In geval van verdrinking in ijskoud water
is een reanimatiepoging wel zinvol. Door
de snelle afkoeling van het lichaam door
het ijskoude water wordt het lichaam
beschermd.
2. Het reanimeren van baby’s en kinderen is
altijd zinvol.

9. Eerste hulp bij verdrinking
Wanneer u iemand zelf uit het water moet
halen denk dan altijd aan uw eigen veiligheid. Ga nooit het water in als u zelf niet
naar de kant kunt komen maar zorg bijvoorbeeld voor een reddingslijn.

Bent u geen professionele hulpverlener,
dan is het moeilijk aan- of afwezigheid van
polsslag of circulatie vast te stellen. Zaak is
om een circulatiestilstand te herkennen.

Verspil geen tijd met een poging het water
uit de longen te laten lopen.Water dat in de
longen terecht is gekomen, wordt vrij snel
in de bloedbaan opgenomen: spontaan of
door beademing.Water dat in de mond/keelholte zit kunt u verwijderen door het hoofd
opzij te draaien.

Daarom geven de huidige richtlijnen de
volgende definitie voor de diagnose “circulatiestilstand”: het slachtoffer reageert niet
op voorzichtig schudden en aanroepen, en
ademt niet normaal. Alleen professionele

Er zijn twee grote gevaren voor een
drenkeling:
1. Het zuurstoftekort.
2. De afkoeling van het lichaam.
Bij het redden van een drenkeling proberen

7. De pols- en circulatiecontrole
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5. Luchtwegbelemmering door een vreemd voorwerp

Hoofdstuk 5. Luchtwegbelemmering door een vreemd voorwerp

we met deze twee gevaren rekening te
houden.
U gaat als volgt te werk:
1. Probeer het slachtoffer zoveel mogelijk
horizontaal uit het water te halen, dit is
beter voor de bloeddruk en de bloedverdeling in het lichaam.
2. Controleer de ademhaling.
3. Indien geen ademhaling: beadem dan 2
keer (zelfde frequentie als bij ademstilstand).
4. Controleer de ademhaling opnieuw.
5. Indien geen ademhaling: ga dan over
tot volledige reanimatie: hartmassage en
beademing.

N.B. Stekende pijn/pijnscheuten wijzen vaak
op iets anders.
De herkenning van een luchtwegbelemmering door een vreemd voorwerp is de sleutel
tot een succesvolle afloop. Verwar dit niet
met een hartaanval, epilepsie, flauwvallen
of andere beelden die passen bij plotselinge
verminderde of veranderde ademhaling,
blauw aanlopen of verlies van bewustzijn.
Een vreemd voorwerp kan de luchtweg
gedeeltelijk of helemaal afsluiten. Als de
luchtweg gedeeltelijk is afgesloten, zal het
slachtoffer nog hoorbaar hoesten en ademhalen. Bij een volledige afsluiting van de
luchtweg zal het slachtoffer hoesten zonder
geluid, kan amper of niet ademen, kleurt
blauw en zal uiteindelijk zijn bewustzijn
verliezen.

N.B. Ondertussen moet voorkomen worden
dat het slachtoffer aan wal nog meer
afkoelt. Dit kunt u bijvoorbeeld doen door
het slachtoffer toe te dekken.

10. Hartinfarct
Ook de cellen waaruit het hart is opgebouwd
hebben zuurstof nodig om aan de slag te
kunnen blijven. Het zuurstofrijke bloed wordt
via de kransslagaders, die als “een krans” in
de buitenwand van het hart liggen, aangevoerd.
Als zo’n kransslagader verstopt raakt,
spreken we van een hartinfarct. De verstopping kan veroorzaakt worden door een
bloedstolsel of door dichtslibbing (“aderverkalking”). De hartcellen die door deze
slagader altijd hun portie zuurstof kregen,
zitten nu plotseling zonder en sterven
af. Een complicatie hierbij kan zijn dat er
een circulatiestilstand optreedt, waardoor
reanimatie noodzakelijk is. Zie illustratie 4.10
hiernaast
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Buikstoten uit (zie 5.2: De Buikstoten bij
staande houding).

2. De Buikstoten bij een staande
houding

a. Ga achter het slachtoffer staan en sla uw
armen om het bovenste deel van de buik.
b. Laat het slachtoffer naar voren leunen,
zodat het vreemde voorwerp uit zijn mond
kan schieten.
c. Maak een vuist en plaats deze tussen de onderste punt van het borstbeen en de navel.
d. Pak de vuist met uw andere hand en trek
met een snelle beweging naar u toe en
naar boven.
e. Herhaal tot 5 keer.
f. Als de belemmering nog steeds bestaat,
blijft u de rugklappen en de Buikstoten

1. Volgorde van handelen bij een
volwassene (tevens geschikt voor
kinderen boven de 1 jaar)

4.10

Symptomen die op een hartinfarct kunnen
wijzen zijn:
a. Felle, samentrekkende of drukkende pijn
achter het borstbeen, die zowel in rust
als bij inspanning kan optreden. De pijn
kan een flinke poos aanhouden soms wel
langer dan 15 minuten en verdwijnt niet
door rust.
b. De pijn kan ook uitstralen naar hals, kaak,
rug of armen (voornamelijk de linker arm).
c. Soms ook transpireren, misselijkheid (braken), angst en benauwdheid.

a. Als het slachtoffer nog ademt en effectief
hoest:
- Moedig hem dan aan door te hoesten,
maar doe verder niets.
b. Als het slachtoffer niet (effectief) hoest en
bij bewust zijn is:
- Geef als volgt maximaal vijf klappen op de
rug tussen de schouderbladen:
• Ga aan de zijkant iets achter het slachtoffer staan.
• Ondersteun de borstkas met een hand
en laat het slachtoffer naar voren buigen,
zodat het vreemde voorwerp, als het
loskomt, niet verder de keel in schiet.
• Geef met de hiel van uw hand maximaal 5
snelle klappen tussen de schouderbladen.
• Controleer of de klappen de luchtwegbelemmering hebben opgeheven.
• Hebben de klappen hun werk niet
gedaan, voer dan maximaal 5 keer de

5.2
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Als het slachtoffer zijn bewustzijn
verliest:
• Leg het slachtoffer voorzichtig op de
grond.

• Bel meteen via 112 een ambulance of
laat dit doen.
• Start reanimatie met 30 hartmassages
(vanaf punt 5b van hoofdsuk 3.2: Diagnose stellen).

5. Luchtwegbelemmering door een vreemd voorwerp
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Schema voor de behandeling van een volwassene met een luchtwegbelemmering

Algemene tekenen van een luchtwegbelemmering door een vreemd voorwerp
• Komt vaak voor tijdens het eten.
• Het slachtoffer kan naar zijn hals grijpen.
Het slachtoffer hoest effectief
Antwoord op de vraag ‘Heb je je verslikt?’
• Het slachtoffer spreekt en antwoordt.
Andere tekenen
• Het slachtoffer kan (moeilijk) ademen en
spreken.
• Maakt geluid bij het hoesten.
• Hij is bij bewustzijn.

Eigen notities:

Het slachtoffer hoest niet of niet
effectief
Antwoord op de vraag ‘Heb je je verslikt?’
• Het slachtoffer kan niet spreken.
• Hij knikt wellicht bevestigend.
Andere tekenen
• Het slachtoffer is zeer benauwd.
• Piepende of geen ademhaling.
• Maakt geen geluid bij pogingen tot
hoesten.
• Het slachtoffer kan bewusteloos zijn/
raken.

met elkaar afwisselen. Zie illustratie 5.2

3. De Buikstoten bij een zittende
houding
Het slachtoffer zit op een stoel. U gaat als
volgt te werk:
a. Ga achter het slachtoffer staan.
b. Druk de knie tegen de rugleuning
(om kracht te kunnen zetten!).
c. Sla uw armen ter hoogte van de
borst-buik overgang om het middel
van het slachtoffer.
d. Pak met de ene hand de vuist van de
andere hand vast.
e. Laat het slachtoffer iets voorover
buigen.
f. Trek nu krachtig uw armen naar u toe
en naar boven. Buik tegen middenrif drukken. De druk in de borstkas
wordt verhoogd en de belemmeringoorzaak verwijderd. Zie illustratie 5.3

Na het succesvol verwijderen van het
voorwerp kan een stukje achterblijven in
de luchtpijp en complicaties geven. Laat
het slachtoffer medische hulp zoeken. Het
slachtoffer dient zich te laten controleren
door een arts.

5.3
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Hoofdstuk 6. Reanimatie van baby’s en kinderen
Basale reanimatie van kinderen en
drenkelingen
Wanneer hulpverleners geen speciale training in de basale reanimatie van kinderen
hebben gevolgd, durven zij kinderen vaak
niet te reanimeren uit angst schade aan
te richten. Deze angst is ongegrond; het
is beter de basale reanimatie van volwassenen op een kind toe te passen dan het
kind aan zijn lot over te laten. Niets doen is
dus schadelijker! Een dergelijk advies geldt
ook voor de drenkeling. Als u geen speciale
training heeft gehad, volgt u het protocol
van de basale reanimatie van een volwassene.

1. Inleiding

• Kinderen hebben veel nauwere luchtwegen (die dus ook veel eerder verstopt zijn).
• Kinderen hebben een veel kleiner hart.
• Kinderen hebben een kleinere borstkas en
een kleiner borstbeen.
2. Verschil in bouw
• Bij kleine kinderen onder de anderhalf jaar
wordt door een andere bouw achter in de
keel de luchtweg niet geopend door het
hoofd maximaal achterover te kantelen,
maar juist door het hoofd een klein beetje
achter over te kantelen.
3. Verschil in frequenties
• Baby’s hebben een veel snellere hartslag.
• Baby’s hebben een veel hogere ademfrequentie.

Het reanimeren van baby’s en kinderen
neemt een aparte plaats in. Dit komt door
afwijkende oorzaken, verschil in bouw en
grootte en het verschil in de uitvoering van
de reanimatie.

N.B. De verschijnselen van een adem- en
circulatiestilstand zijn hetzelfde als bij volwassenen.

De reanimatie van baby’s en kinderen vergt
een speciale training.Wanneer hulpverleners
geen speciale training hebben gevolgd, is
het goed om de basale reanimatie van volwassenen op een kind toe te passen. Niets
doen is dus schadelijker!

Bij reanimatie van kinderen wordt een
verdeling gemaakt tussen baby’s (van 0 tot
1 jaar) en kinderen (van 1 jaar tot pubertijd).
Omdat de oorzaken van adem- en/of circulatiestilstand bij kinderen anders zijn dan bij
volwassenen, is de volgorde van de diagnose
stellen ook anders.

Bij volwassenen is de circulatiestilstand vrijwel altijd het gevolg van een hartaandoening. Bij kinderen is de circulatiestilstand
meestal primair het gevolg van een probleem bij de ademhaling.Van 0 tot 1 jaar, de
zuigeling, is de oorzaak vaak verslikking en
verstikking, van 1 tot 6 jaar verslikking en
verdrinking en van 6 jaar en ouder meestal
als gevolg van een (verkeers)ongeval.
De grootste verschillen tussen kinderen en
volwassenen zijn:
1. Verschil in afmetingen

2. Diagnose stellen en reanimeren
van baby’s en kinderen

1. Diagnose stellen en reanimatie bij
baby’s (0 tot 1 jaar)
a. Controleer bewustzijn
- Roep en probeer de baby wakker te maken.
- Als het kind niet reageert.
- Sla alarm (1-1-2 bellen) en laat een AED
halen.
b. Controleer de ademhaling
- Maak de luchtweg vrij door het hoofd
maar een klein beetje achterover te kantelen. (Neutrale positie).

- Met een vinger kan de kin omhoog geduwd worden.

d. Hartmassage en beademing
- Zijn er geen tekenen van circulatie? Combineer dan hartmassage met beademing met de verhouding 15:2.
1. De juiste massageplaats is het midden van
het borstbeen. Twee-vinger techniek.
2. Druk 1/3 van de diepte van de borstkas
+/- 4 centimeter in.
- Het tempo van masseren is tenminste
100 maar niet meer dan 120 massages
per minuut. De verhouding is altijd na 15
massages 2 beademingen. Altijd 1 hulpverlener. Zie illustratie 6.2.1d

6.2.1.b

- Kijk, voel en luister. Is er geen ademhaling? Zie illustratie 6.2.1b
c. Beadem 5 keer
- Beadem 5 keer; mond-op-mond/neus.
Langzaam inblazen, 1 – 1,5 seconde.
- Beademingsfrequentie: een keer per
3 seconden (= 20 keer per minuut). Zie

6.2.1.d

Eigen notities:

6.2.1.c
illustratie 6.2.1c
- Controleer uiterlijk 10 seconden op tekenen van circulatie. Dit zijn bewegingen,
slikken, hoesten of normale ademhalingen
en reacties als braken of kokhalzen. Nog
steeds geen reactie?
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Algemene tekenen van een luchtwegbelemmering bij baby’s en kinderen
• Hoesten of stikken			
• Kort tevoren spelen met een klein voor• Plotseling begin				
werp
Het slachtoffer hoest effectief
• Huilen of spreken
• Luid hoesten
• Diep inademen vóór hoesten
• Volledig bij bewustzijn.

Het slachtoffer hoest niet of niet effectief
• Kan niet huilen of spreken
• Zacht of stil hoesten
• Kan niet ademen
• Blauw van kleur
• Verminderd bewustzijn

Schema voor de behandeling van een kind met een luchtwegbelemmering

e. Verstopping van de luchtweg bij
baby’s
Zit de luchtweg verstopt door bijvoorbeeld
een stukje voedsel of speelgoed en de baby
reageert nog wel (is bij kennis)? U gaat als
volgt te werk:
1. Ga zitten terwijl u de baby in buikligging
op uw onderarm laat rusten met het
hoofdje naar beneden. U steunt de kaak
zonder de keel af te knellen.
2. Leg uw onderarm op uw bovenbeen om
de baby te ondersteunen.
3. Geef met de hiel van uw hand tikken tussen de schouderbladen.
4. Doe dit maximaal 5 keer.
Verwijder een voorwerp alleen als het
zichtbaar is. Wissel vijf rugslagen af met
vijf hartmassages.

2. Diagnose stellen en reanimatie bij
kinderen (1 tot puberteit)
a. Controleer bewustzijn
Aanspreken en schudden. Kijk of het kind
reageert. Als het kind niet reageert: Roep
om hulp.
b. Controleer de ademhaling
Maak de luchtweg vrij door het hoofd
achterover te kantelen (met de kinlift zoals
bij volwassenen). Kijk, voel en luister maximaal 10 seconden. Is er geen ademhaling?
Sla alarm (bel 1-1-2) en laat een AED halen!
Als u alleen bent, reanimeer eerst 1 minuut
alvorens hulp te halen.
c. Geef 5 effectieve beademingen, met
de mond-op-mond, of mond-op-neus
beademing
Sluit de neus af met uw duim en wijsvinger.
Met uw andere hand past u de hoofdkantel-kinlift methode toe. U ademt in
en blaast zoveel lucht in dat de borstkas
omhoog gaat. Beademingsfrequentie:
een keer per 3 seconden (= 20 keer per
minuut). Zie illustratie 6.2.2c

d. Hartmassage en beademing
Is er geen hartslag? Combineer dan hartmassage met beademing met de verhouding 15 : 2. De juiste massageplaats: is het
midden van het borstbeen. Druk het borstbeen 5 cm in, met de hiel van één hand.
Afhankelijk van de grootte van het kind met
een of twee handen masseren.
Het tempo van masseren is tenminste 100
maar niet meer dan 120 massages per
minuut.
De verhouding is altijd na 15 massages,
2 beademingen. Zie illustratie 6.2.2.d

6.2.2d

5. Sla alarm wanneer
dit niet succesvol
is en begin met
hartmassage
zoals hierboven
beschreven.
Zie illustratie
6.2.1e

e. Verstopping van de luchtweg bij
kinderen
Hier passen we dezelfde handgrepen toe als
bij volwassenen:
1. vijf slagen tussen de schouderbladen.
2. De Buikstoten.

6.2.2c

6.2.1e
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Controleer uiterlijk 10 seconden op tekenen
van circulatie. Dit zijn bewegingen, slikken,
hoesten of normale ademhalingen en reacties als braken of kokhalzen.

N.B. De kracht waarmee u de handgreep
uitvoert moet u aanpassen aan de grootte
van het kind.
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Tot slot Handige links

3. Gevaren en fouten van reanimatie bij baby’s en kinderen
1. Verkeerde massageplaats (zie blz. 15). Riben borstbeenbreuken komen bij baby’s en
kinderen zelden voor. Dit komt door de
elasticiteit van de botten.
2. Verkeerde massagetechniek (zie blz. 15).
3. Niet juist uitgevoerde beademing:
• Luchtlekkage; geen goede aansluiting met
de mond/neus van het kind.
• Luchtweg is niet vrij; het hoofd is niet in
de juiste positie.

Tot slot Hartpatiënten Nederland

• Een veel voorkomend gevaar is (teveel)
lucht in de maag en darmen van het kind.
Dit komt door te hard en teveel lucht
inblazen bij beademen. Er is dan groot
gevaar voor braken en of “opboeren”
waardoor maaginhoud in de longen
terecht kan komen.
4. Een kind koelt relatief snel af tijdens een
reanimatie. U kunt het kind (voor zover
mogelijk) toedekken. Denk hierbij vooral
ook aan het hoofd (vooral bij baby’s en
kleine kinderen).

Handige links en filmpjes
Hartpatiënten Nederland heeft de site
Leerreanimeren.nl ontwikkeld, speciaal
om de materie van het reanimeren voor
iedereen makkelijk en inzichtelijk te maken.
Op www.leerreanimeren.nl vindt u een
gesproken en ondertitelde film met alle
belangrijke instructies van het reanimeren
met de AED.

Ook vindt u hier interessante links met
landelijke initiatieven ten behoeve van
reanimeren en goede naslagwerken, zoals
www.reanimatieraad.nl.
Wilt u ons werk steunen? Kijk op de site en
klik op de rode button ‘Doneer’. Hartelijk
dank alvast!
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Hartpatiënten Nederland
Doelstelling van onze stichting is het verlenen van steun in de meest uitgebreide zin
van het woord, aan alle zich in Nederland
bevindende lijders aan hart- en vaatziekten.
Dit wordt vormgegeven door o.a. het uitgeven van onze twee maandelijkse tijdschriften Hartbrug-Magazine en HartbrugReizen,
met hierin de ontwikkelingen op hartgebied,
actuele wachttijden in hartcentra, vakantieaanbiedingen, informatie over voeding en
veel meer. Wij bieden donateurs juridische
en medische adviezen. Een speciaal fonds
buitenlandse kinderen biedt hulp aan die
kinderen die in hun land niet de vereiste
hulp kunnen krijgen. Nee, wij zijn géén
wetenschappelijke organisatie, zoals bijvoorbeeld de Nederlandse Hartstichting in Den
Haag. Een instantie waarmee wij vaak verward worden – en zij met óns. De Hartstichting heeft als doelstelling het voorkomen en
bestrijden van de oorzaken en gevolgen van
hart- en vaatziekten.

Onze organisatie, Hartpatiënten Nederland,
is er voor álle hartpatiënten en hun partners
en/of familieleden. Niet voor niets staat het
woord hartpatiënten centraal in onze naam.
Onze stichting komt al sinds het begin van
de jaren zeventig – als onder meer organisator van luchtbruggen naar de Verenigde
Staten en Groot-Brittannië - op voor de
belangen van mensen met een hart- en/of
vaatziekte. Indien gewenst geven wij hulp,
begeleiding en adviezen (of bemiddelen) op
een zo breed mogelijk terrein van hart- en
vaatziekten. Meld u aan als donateur van
onze stichting en steun daarmee onze activiteiten. Bel met 0475 – 317272 of ga naar
onze internetsite: www.hartpatienten.nl

Postbus 1002, 6040 KA Roermond
0475 - 31 72 72
Hartpatienten.nl I roermond@hartpatienten.nl
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Eigen notities:

Cursusboek Reanimeren

2.Het gebruik van de Automatische
Externe Defibrillator (AED)
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De AED op het
station

AED Inhoudsopgave

AED Voorwoord

Gedeelte 2:
Het gebruik van de Automatische Externe Defibrrillator (AED)
Voorwoord
blz. 33
Inleiding
blz. 34
Hoofdstuk 1. Wat is een AED?
blz. 35
Hoofdstuk 2. Doelgroep
blz. 35
Hoofdstuk 3. Toelatingseisen
blz. 35
Hoofdstuk 4. Leerdoelen
blz. 35
Hoofdstuk 5. Keten van overleven
blz. 36
• Snelle alarmering
blz. 36
• Directe reanimatie door omstanders
blz. 36
• Snelle defibrillatie
blz. 36
• Vroeg specialistische hulp
blz. 37
Hoofdstuk 6. Het belang van defibrilleren
blz. 37
Hoofdstuk 7. AED kenmerken
blz. 38
Hoofdstuk 8. Het gebruik van de AED
blz. 40
• Aandachtspunten
blz. 44
Hoofdstuk 9. Veiligheidsaspecten
blz. 44
• Veiligheid van de hulpverlener
blz. 44
• Veiligheid van omstanders
blz. 45
• Veiligheid van slachtoffer
blz. 45
Hoofdstuk 10. Jurische aspecten
blz. 45
AED behandelingsschema
blz. 46
Poster reanimatie bestellen
blz. 47

Voorwoord
Ventrikelfibrilleren (VF), ook wel kamerfladderen genoemd, is een
toestand waarbij de spiervezels van de hartkamers wel samentrekken, maar niet gecoördineerd. Hierdoor heeft het hart geen
pompfunctie meer en is er sprake van een circulatiestilstand.
Defibrilleren is dan noodzakelijk, middels een defibrillator, ook wel
AED (Automatische Externe Defibrillator) genoemd.
Een ventrikelfibrillatie komt veel voor bij acute onwelwordingen.
Als je iemand op straat, in de winkel, op het werk, op school
of thuis plotseling onwel ziet worden, is de kans groot dat de
patiënt te maken heeft met een op hol geslagen hart. Het is dan
belangrijk om binnen tien minuten met behulp van een AED een
stroomstoot te geven. In dat geval is er 70 procent kans dat deze
hartritmestoornis opgeheven wordt en het hart weer normaal
gaat kloppen.
Na die tien minuten fibrilleren is er meestal sprake van een
volledige hartstilstand. Zolang het hart fibrilleert, kun je met een
AED werken. Heb je geen AED in de buurt, ga dan in elk geval
reanimeren, want daardoor hou je het ventrikelfibrilleren langer in
stand. Dat kan net genoeg zijn tot de ambulance komt.
De cursus AED heeft alleen al daarom een toegevoegde waarde
boven de cursus leren reanimeren. De cursus AED is slechts
toegankelijk voor mensen die eerst een basiscursus reanimatie
hebben gevolgd en die daarvan een geldig certificaat hebben.
De cursus AED is een zinvolle, nuttige en vaak levensreddende
toevoeging na de cursus reanimatie. Ik kan dan ook iedereen
adviseren om de eerder met succes gevolgde cursus reanimeren af
te ronden met de cursus AED.
Jan Franssen
Reanimatie adviseur Hartpatiënten Nederland

Electroden van de
AED
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AED inleiding

1. Wat is een AED?

Inleiding

De AED biedt perspectief in de strijd tegen een plotselinge circulatiestilstand op basis van ventrikelfibrilleren.

In ons land worden jaarlijks ruim 15.000 mensen buiten het ziekenhuis getroffen door een circulatiestilstand. In 80% van de gevallen gebeurt dat thuis en in 20% vindt dat plaats op straat, in het
openbaar vervoer, op het werk of op het sportveld.
Bij een circulatiestilstand is vroegtijdig alarmeren, hartmassage en
beademing de eerste en meest eenvoudige hulp die men kan en
moet bieden.

Electroden van de AED
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De AED is een veilig apparaat in handen van leken die een opleiding hebben gevolgd in reanimeren en het gebruik van het apparaat. De AED kan geen schade toebrengen aan de patient doordat
de ingebouwde software niet toestaat dat een elektrische stroomstoot wordt afgegeven als dat niet gewenst of noodzakelijk is.

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
geavanceerdere medische maatregelen.
Defibrillatie is zo’n maatregel.

1. Wat is een AED?

Bij een circulatiestilstand die slechts enkele minuten bestaat, is de
kans dat de onderliggende hartritmestoornis ventrikelfibrilleren
betreft 60-70%.
Hoe eerder de defibrillatie wordt uitgevoerd des te groter is de
overlevingskans van het slachtoffer.
Onder zeer gunstige omstandigheden buiten het ziekenhuis bedraagt de overlevingskans zo’n 75%.
De kans op overleven daalt met ca.10% per minuut als de basale
reanimatie en/ of defibrilleren wordt uitgesteld .
Tot de komst van de AED was defibrilleren voorbehouden aan het ambulancepersoneel.
Nederland heeft een goede ambulancezorg, maar
het is onvermijdelijk dat het enige minuten duurt
alvorens een ambulance ter plaatse is, gemiddeld
zo’n 12 minuten.
Dit is voor een slachtoffer met een circulatiestilstand erg lang.
De overlevingskans van een slachtoffer met een
circulatiestilstand buiten het ziekenhuis bedraagt
thans ten hoogste 20%.

De elektrische prikkels die het hart afgeeft, worden
opgevangen door de AED middels twee zelfklevende elektroden. Als een stroomstoot noodzakelijk
is, wordt deze via dezelfde elektroden afgegeven.
Het is dus van belang dat de elektroden op de
juiste plaats zitten om een goede ritme-interpretatie en effectieve stroomstoot te bevorderen.
Bij elke AED wordt specifieke productinformatie meegeleverd. Het gebruik van de AED is een
integraal onderdeel van de basale reanimatie door
hulpverleners.

De NRR (Nederlandse Reanimatie Raad) onderschrijft met kracht de noodzaak van een vroegtijdige alarmering, reanimatie,defibrillatie en een
vroegtijdige specialistische hulp. In dit kader wijst
de NRR specifiek op het belang van de snelle defibrillatie.
Met een AED kan onder gecontroleerde omstandigheden veilig,
snel en efficiënt gedefibrilleerd worden door andere dan de ambulancezorgverleners.

Een AED is een apparaat dat een stroomstoot toedient aan een slachtoffer met kamerfibrillatie ofwel
ventrikelfibrillatie. Er zijn verschillende typen AED’s
maar ze hebben allemaal hetzelfde bedieningsprincipe.

2. Doelgroep
Geldig certificaat

Hulpverleners die werken, aanwezig zijn op plaatsen waar een AED aanwezig is, bijv. BHV hulpverleners, politie,
brandweer, sportverenigingen, vliegtuigmaatschappijen, beveiliging medewerkers, spoorwegen, stadions, kantorencomplexen enz.

3. Toelatingseisen
De cursist moet in het bezit zijn van een geldig certificaat basale
reanimatie, een EHBO diploma inclusief reanimatie, of een BHV
diploma inclusief reanimatie.

4. Leerdoelen
•
•
•
•
•

Kamerfibrilleren en defibrilleren
Het belang van snelle defibrillatie bij een hartstilstand
De belangrijkste kenmerken van een AED
Wanneer wordt de defibrillator gebruikt
Aandachtspunten en belangrijke aspecten bij AED-gebruik
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5. Keten van overleven

6. Het belang van defibrilleren

De hulpverlener dient de basale reanimatietechniek te beheersen,
om veilig en doelgericht de AED te gebruiken.
Zowel bij te defibrilleren als niet te defibrilleren hartritme de juiste
hulp verlenen.
Binnen 90 seconden na aankomst de eerste stroomstoot toedienen of de reanimatie hervatten om het slachtoffer een grote
kans van overleven te bieden.

Op de volgende pagina’s leert u het gebruik van een AED en het
veilig toedienen van een stroomstoot.
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Vroege specialistische hulp
In de meeste gevallen zal basale reanimatie en defibrilleren alleen
niet genoeg zijn om het hart weer aan de gang te krijgen.
Gespecialiseerde reanimatie wordt uitgevoerd door gespecialiseerde verpleegkundigen en artsen.

5. Keten van overleven

6. Het belang van defibrilleren
De kans op herstel van het normale hartritme vermindert snel
in tijd. Om de keten van overleven te versterken moet zo snel
mogelijk defibrillatie worden toegepast met een zogenaamde
“defibrillator”. Een AED (Automatische Externe Defibrillator) is
speciaal ontwikkeld om hulpverleners met een kortdurende
training veilig en effectief te laten defibrilleren. De elektronica van
de AED interpreteert het hartritme en bepaalt of er wel of geen
stroomstoot gegeven dient te worden.

De keten van overleven illustreert het belang van elke schakel bij
het redden van een leven.

Normaal hartritme

Snelle alarmering
Direct contact met de alarmcentrale 1-1-2 is van levensbelang.
Elke mogelijke vertraging in het waarschuwen van een ambulance
vermindert de overlevingskansen van het slachtoffer.
Directe reanimatie door omstanders
Het is onomstotelijk bewezen dat reanimatie door omstanders de
overlevingskansen kan verdubbelen.
Normaal hartritme
Snelle defibrillatie
In veel gevallen van hartstilstand trekt het hart ongecontroleerd
samen ten gevolge van een elektrische chaos; “kortsluiting” in
het normale patroon van het hartritme. Dit wordt kamerfibrilleren
genoemd.
De enige effectieve behandeling van kamerfibrilleren is het geven
van een “stroomstoot”, ook wel defibrilleren genoemd.
De kans op herstel van het normale hartritme, zonder defibrillatie,
daalt met ongeveer 10% per minuut. Daarom is het zo belangrijk
dat slachtoffers met een hartstilstand zo snel mogelijk gedefibrilleerd worden.
Dat kan alleen maar als directe omstanders getraind worden in
defibrilleren in combinatie met reanimeren. Wachten op arts en/of
ambulance duurt in de meeste gevallen te lang om een effectief
resultaat te behalen. Het gebruik van de AED maakt dit mogelijk.

Eigen notities:
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7. AED Kenmerken

7. AED Kenmerken

Ventrikelfibrilleren
Er wordt een poging gedaan het ventrikelfibrilleren te beëindigen
door middel van defibrillatie (stroomstoot). Hieronder wordt een
ventrikelfibrillatie met succes opgeheven door middel van een
stroomstoot van een AED, gevolgd door een normaal hartritme.

Dit is niet noodzakelijk en kan zelfs de hulpverlening vertragen.
Deze mogelijkheid heeft alleen zin bij getrainde hulpverleners
(artsen, ambulancepersoneel)
• Analyse
De AED zal het hartritme van het slachtoffer interpreteren en beslissen of er al dan niet een stroomstoot noodzakelijk is. Vanwege
deze interpretatie door de AED is het niet noodzakelijk dat de
hulpverlener verstand heeft van hartritme-interpretatie. Daardoor
kan de AED door basishulpverleners gebruikt worden. Het apparaat herkent kamerfibrilleren met bijna 100% nauwkeurigheid.
Dat betekent dat bijna altijd een stroomstoot geadviseerd zal
worden als dat nodig is, maar dat er geen enkel risico is dat een
stroomstoot zal worden gegeven als dat niet nodig is.

1. tot hier ventrikelfibrillatie
2. AED-defibrilleert

• Geheugen
Alle AED’s hebben een systeem om belangrijke gegevens te verzamelen en op te slaan.
De tijd, het ECG, wanneer knoppen zijn bediend etc.
Sommige AED’s registreren ook wat er gezegd wordt door
hulpverleners en omstanders.
Het geheugen kan overgezet worden op een computer of geprint
worden na een inzet.
Deze informatie is van vitaal belang voor de verdere hulpverlening
aan het slachtoffer na een succesvolle reanimatie, maar is ook van
essentieel belang voor medisch, wetenschappelijk onderzoek en
verdere ontwikkeling van het AED-beleid.

3. korte hartstilstand

4. vanaf hier normaal hartritme

ventrikelfibrilleren

Als er geen stroomstoot wordt geadviseerd, is basale reanimatie
(BLS) de enige hulpverlening die u dient te geven.

7. AED Kenmerken

• Gesproken aanwijzingen
De AED leidt de hulpverlener door de hulpverlening door gesproken aanwijzingen en soms ook tekstaanwijzingen in een
schermpje.
Voorbeelden van gesproken aanwijzingen zijn:
“Hou afstand”, “raak het slachtoffer niet aan”, “analyseert nu”,
“laadt op (voor schok)”,
“geen schok geadviseerd”, “start reanimatie”.
• ECG
Sommige apparaten hebben de mogelijkheid het ECG weer te
geven op een scherm.
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Zo ziet een AED
koffer eruit

8. Het gebruik van de AED
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8. Het gebruik van de AED

8. Het gebruik van de AED

3. Volg de instructies van de AED:
Bevestig de elektroden. Deze meten de elektrische activiteit van het hart en zijn de contacten
waardoor de AED zijn stroomstoot afgeeft.
De verpakking geeft aan waar de elektroden
bevestigd dienen te worden.
In veel gevallen staat dit zelfs op de elektroden
zelf aangegeven.

AED’s zijn ontwikkeld om hulpverleners door de reanimatie heen te
leiden. Als eenmaal vastgesteld is dat reanimatie noodzakelijk is,
volg dan onverkort de instructies die de AED geeft.
Het gebruik van de AED kan worden samengevat in drie stappen:
A. Beslis of de AED nodig is
B. Zet de AED aan
C. Volg de instructies van de AED
1. Volg de eerste stappen van basale reanimatie volgens het handelingenschema (blz 10)
van het eerste gedeelte van dit cursusboek en
beslis of de AED nodig is.
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Bevestig de electroden
Plaats van de elektroden:
Direct onder het rechter sleutelbeen naast
het borstbeen.
De andere elektrode 5 tot 10 centimeter
onder de linker oksel.
NB. Doorgaan met borstcompressies en
beademen tijdens het aanbrengen van de
electroden.

Zet de AED aan

2. Zet de AED aan:
Als er nog een hulpverlener aanwezig is, laat
deze dan hartmassage en beademen uitvoeren
terwijl u de AED aanzet.
Maak de borstkas vrij van kleding.

Plaats van de electroden

Houd afstand tijdens de analyse.

Twee hulpverleners

Houd afstand

8. Het gebruik van de AED

8. Het gebruik van de AED
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Let er op dat niemand het slachtoffer aanraakt
tijdens de analyse van het hartritme.

Na het aftellen, met daarbij de overtuiging dat iedereen het slachtoffer los heeft gelaten, wordt de knop op de AED ingedrukt.
Het apparaat geeft vervolgens aan dat de hulpverlener(s) direct na
de defibrillatie de reanimatie weer dient te hervatten (30 hartmassages en 2 beademingen) gedurende twee minuten.
Het apparaat gaat na twee minuten weer analyseren.
Zodra het apparaat dit meldt, stopt men onmiddellijk met de
reanimatie en laat het apparaat zijn werking doen.

Eigen notities:
“Iedereen los!”

Toedienen van een stroomstoot. Als een
stroomstoot noodzakelijk is zal het apparaat
gaan opladen. Dit wordt door de AED uitgesproken of door een geluid kenbaar gemaakt.
• zorg dat iedereen los is van het slachtoffer.
• Druk de knop om de stroomstoot toe te
dienen in als het apparaat dit aangeeft.

Toedienen van stroomstoot

Reanimatie hervatten

De AED bediener zoekt tijdens de analyse de
knop die moet worden ingedrukt voor het toedienen van de schok. Eén vinger wordt alvast
bij de knop geplaatst.
Als het apparaat aangeeft te zijn opgeladen
en dat de defibrillatie kan plaatsvinden, kijkt
de AED-bediener niet meer naar het apparaat,
maar naar de omgeving, om er zeker van te
zijn dat niemand meer het slachtoffer aanraakt.
Daarom maakt de AED-bediener een zwaaiende
beweging met de vrije arm over het lichaam
van het slachtoffer. Daarbij wordt hardop geroepen: “Iedereen los! 3–2–1”.

43

44

9. Veiligheidsaspecten

10. Juridische aspecten

Aandachtspunten

• Aanraken van het slachtoffer tijdens de analyse kan verwarring
geven bij het interpreteren van het hartritme en daardoor de
afgifte van de stroomstoot vertragen.

Vochtige borstkas
• Sommige slachtoffers kunnen een vochtige borstkas hebben, door
zweten of doordat zij uit het water gered zijn. Droog dan vlug
de borstkas af voordat de elektroden worden bevestigd. Gebruik
hiervoor een kleine handdoek, uw mouw of een washandje.
Harige borst
• Slechts in uitzonderlijke situaties zal een behaarde borst problemen geven bij het bevestigen van de elektroden. Als dit toch
het geval is, scheer dan de plaats waar de elektroden komen,
met het bijgeleverde scheermesje.
Pleisters
• Verwijder alle pleisters of andere zaken die in de weg zitten
voor een goede bevestiging en afsluiting van de elektroden.
Sommige slachtoffers hebben medicatiepleisters op hun borst.
Pacemakers en ICD’s
• Sommige slachtoffers hebben een onderhuidse pacemaker of
kleine defibrillator voor hun hart. Deze kunt u zien zitten net
onder de huid onder het sleutelbeen (meestal links). Als dat het
geval is, zorg dan dat de elektroden ongeveer 10 cm van dit
apparaat vandaan zitten.
Zuurstof gebruik
• Hoge concentraties zuurstof zijn gevaarlijk omdat er vonken
kunnen vrijkomen bij het toedienen van een stroomstoot. Wend
open zuurstofbronnen (beademingsballon, maskers met zuurstof of zuurstofbril) van het slachtoffer af tijdens het toedienen
van een stroomstoot.
AED inzet bij kinderen en zwangere vrouwen
• De AED kan ingezet worden bij kinderen van alle leeftijdscategoriën. Dus ook bij kinderen jonger dan 1 jaar. Onder de leeftijd
van 8 jaar bij voorkeur kinderelectroden gebruiken. De electroden mogen elkaar niet raken. Bij kinderen jonger dan 1 jaar de
electroden voor- en achterwaarts bevestigen (één midden op de
borst, de ander midden op de rug).
• De AED ook gebruiken bij zwangere vrouwen.

9. Veiligheidsaspecten
Veiligheid van de hulpverlener
• Het slachtoffer mag niet aangeraakt worden tijdens de analyse, het
opladen voor de stroomstoot en het geven van de stroomstoot.
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Veiligheid van omstanders
• Zorg dat de omgeving veilig is.
• Zorg ervoor dat tijdens de analyse, het opladen en zeker tijdens
het toedienen van de stroomstoot niemand het slachtoffer
aanraakt.
• Roep slachtoffer los en kijk ook of iedereen los is van het slachtoffer.
• Hoge concentraties zuurstof zijn gevaarlijk omdat er vonken vrij
kunnen komen bij het toedienen van een stroomstoot.
• Wend open zuurstofbronnen van het slachtoffer af tijdens het
toedienen van een stroomstoot.
Veiligheid van het slachtoffer
• De afgifte van een stroomstoot aan een pompend hart zou
schade kunnen veroorzaken.
• Gebruik de AED daarom alleen op een slachtoffer dat bewusteloos is, niet ademt en geen circulatie heeft.
• Dat bevordert het veilig gebruik van de AED.

10. Juridische aspecten

Basale reanimatie:
In heel Europa heeft iedereen die reanimatie heeft geleerd, de
morele en vaak juridische verplichting om hulp te bieden, overeenkomstig de wetgeving die betrekking heeft op het onthouden
van hulp aan een persoon in nood.
AED:
Het gebruik van AED’s door personen die geen arts zijn, is niet
overal in Europa op dezelfde wijze toegestaan.
In de meeste Europese landen wordt defibrilleren gezien als een
medische handeling. Dit komt voort uit historische en steeds
verdergaande ontwikkelingen van de inzet van artsen buiten het
ziekenhuis en in de rampenhulpverlening. Het delegeren van
medische handelingen aan niet-medisch opgeleide personen met
een aanvullende training is wettelijk toegestaan in veel Europese
landen als een arts niet direct beschikbaar is. In landen waar
vanuit het verleden alleen ambulancepersoneel en paramedici in
het veld aanwezig zijn, wordt vroegtijdige defibrillatie al door deze
professionals toegepast.
Uw instructeur kan u antwoord geven op uw vragen over defibrilleren door niet-medisch opgeleide personen.

AED poster

AED handelingsschema
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11. Informatie poster
De door ons ontwikkelde poster ‘Leer reanimeren’ stellen wij
gratis beschikbaar voor een ieder die deze poster in een publieke
ruimte wil ophangen. Te denken valt hierbij aan wachtkamers van
ziekenhuizen, artsenpraktijken, apotheken, buurthuizen, bibliotheken en winkelcentra.
Beschikt u over een mogelijkheid om deze poster op te hangenen
zo het werk van ons te steunen, dus mee te helpen aan een beter
hartbewaakt Nederland? Ga naar de site
www.leerreanimeren.nl en bestel daar deze poster. Natuurlijk kunt
u ons ook bellen: 0475-317272.
Deze poster heeft een
formaat van 29,7 x
42 cm (A3).

Na iedere schok, twee minuten reanimeren 30 : 2. Hierna opnieuw analyse.
Eigen notities:

Indien geen ademhaling, reanimeer tot
de volgende analyse 30 : 2.

HOE ZOU DE WERELD ERUIT ZIEN ZONDER

HARTPATIËNTEN NEDERLAND?
Zonder Hartpatiënten Nederland zou er geen stichting zijn
die de rol van luis in de pels op zich neemt. Wij komen op
voor de rechten van de hartpatiënt. Om onze onafhankelijkheid te waarborgen nemen wij geen geld aan van farmaceutische bedrijven of van de overheid. Wij zijn helemaal afhankelijk van donateurs.
Momenteel zijn er 1 miljoen hartpatiënten in Nederland. Dit
aantal neemt gestaag toe; in 2020 gaat dit aantal richting
de 1,5 miljoen.
Hartpatiënten Nederland komt al meer dan 40 jaar op voor
de belangen van hartpatiënten en heeft op die manier het
leven van vele duizenden in nood verkerende mensen
weten te redden. Zo geeft bijvoorbeeld onze Hartbemiddelaar antwoord op vragen als: Waar kan ik het snelst
geopereerd worden? Waar zitten de beste hartdokters?
Steeds meer mensen luchten hun hart op Hartpatienten.
nl, dé community voor alles rondom het hart. Door HartbrugReizen kunnen mensen van een onbezorgde vakantie
genieten. Allemaal initiatieven van Hartpatiënten Nederland. En er is meer. Veel meer…
Uiteraard is ons werk uitsluitend mogelijk dankzij mensen
zoals u. Uw bijdrage is zeer welkom op rekening 594 000
t.n.v. Hartpatiënten Nederland, Roermond.

Postbus 1002, 6040 KA Roermond
0475 - 31 72 72
Hartpatienten.nl I roermond@hartpatienten.nl

