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In Nederland worden iedere week on-
geveer driehonderd mensen getroffen 
door een hartstilstand. Slechts tien 

procent overleeft dit wanneer er geen hulp 
wordt geboden. Wanneer meteen wordt 
begonnen met reanimatie met behulp van 
een Automatische Externe Defibrillator 
(AED), stijgt de overlevingskans van het 
slachtoffer naar zeventig procent. 

Wat is een hartstilstand 
Bij een hartstilstand pompt het hart het 
bloed niet meer rond. Dit heeft tot gevolg 
dat alle cellen verstoken blijven van zuur-
stof. Vooral de cellen in de hersenen zul-
len hierdoor snel afsterven (binnen enkele 
minuten). In professionele kringen wordt 
dit meestal circulatiestilstand genoemd, 
omdat er meerdere oorzaken kunnen zijn 
voor het uitblijven van zuurstofcirculatie. 
De meest voorkomende oorzaak is het op-
treden van ventrikelfibrilleren; dit is het 
chaotisch en ongecontroleerd trillen van 
de hartspier, in plaats van de normale ge-
coördineerde samentrekkingen. Een effec-
tief pompen van bloed door de (slag)ade-
ren blijft daardoor uit.
De overlevingskansen van een slachtoffer 
nemen af met tien procent per minuut1. 
Permanente schade wordt beperkt gehou-
den wanneer direct gestart wordt met re-

animeren, defibrilleren en stabiliseren van 
het slachtoffer.

Weet wat je moet doen
Soms denken mensen die getuige zijn van 
een hartstilstand dat ze beter niets kunnen 
doen, omdat ze niet precies weten wàt te 
doen. Dit is echter juist het énige dat je fout 
kunt doen. Voor zover er van ‘fout’ gespro-
ken kan worden natuurlijk. Iedereen heeft 
andere capaciteiten in dergelijke situaties.

TIP: Het Rode Kruis heeft een gratis 
EHBO-app. Deze bevat ook een duidelijke 
stap-voor-stap instructie voor reanimatie. 

Als het slachtoffer bewusteloos is, moet je 
in ieder geval altijd direct 112 (laten) bel-
len. Als het slachtoffer niet of ongewoon 
ademt, of als je daar over twijfelt, moet je 
zo snel mogelijk met de reanimatie begin-
nen. Je start direct met dertig borstcom-
pressies en geeft daarna twee beademingen 
tot de AED arriveert. Als je de AED al tot je 
beschikking hebt, sluit je die zo snel moge-
lijk aan. Mocht er een tweede hulpverlener 
aanwezig zijn, wissel elkaar dan elke twee 
minuten af om op adem te komen. Je moet 
namelijk het borstbeen maar liefst vijf à 
zes centimeter indrukken en dit kost erg 
veel kracht.

TIP: Uit onderzoek van de Amerikaanse 
universiteit Illinois College of Medicine 
blijkt dat de disco-hit Stayin’ Alive van de 
Bee Gees het ideale ritme heeft op om te 
reanimeren. Dit nummer heeft het optima-
le ritme van 103 beats per minuut.

Het nut van een AED
Reanimatie zal in veel gevallen effectiever 
zijn door het inzetten van een Automa-
tische Externe Defibrillator (AED). Het 
overlevingspercentage zonder AED is on-
geveer tien procent. Door het gebruik van 
een AED in de eerste minuten verhoogt de 
overlevingskans bij een hartstilstand naar 
zeventig tot tachtig procent. 

TIP: Je kunt in een training van drie uur 
leren hoe je moet reanimeren en hoe je de 

Een reanimatie in de praktijk

Iets doen is altijd 
beter dan niets doen

Je hoopt het nooit mee te maken, maar het kán gebeuren: een patiënt, collega of andere 

bezoeker van de praktijk zakt in elkaar door een hartstilstand. Wat moet je dan doen? In 

dit artikel geven we tips over reanimatie en aanschaf en gebruik van een AED.
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AED gebruikt. Iedereen kan en mag een 
AED bedienen, maar het is natuurlijk nog 
beter als je er tijdens een training mee om 
leert te gaan.
 
6 minuten
Ondanks dat Nederland al over veel AED’s 
beschikt, zijn er nog veel te weinig om over 
een hartveilige omgeving te kunnen spre-
ken. Ook is er een groot verschil tussen be-
drijventerreinen en stadscentra en woon-
wijken. Bedrijven en andere organisaties 
hebben steeds vaker een AED beschikbaar, 
in woonwijken is dit veel minder het geval. 
De Nederlandse Hartstichting streeft naar 
een hartveilig Nederland, waarmee be-
doeld wordt dat heel Nederland gedekt is 
door zogenaamde 6-minutenzone’s.2 Een 
6-minutenzone is een gebied dat zo is in-
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ten ter plekke, bij een hartstilstand duurt dit te lang. Het snel aanslui-

ten van de AED kan veel mensenlevens redden. Het verdriet en de 

onmacht van de omstanders zijn mij altijd bij gebleven. Hoe mooi is 

het om een leven te kunnen redden? Iedereen verdient toch een kans op overleving?”
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gericht dat mensen binnen 
6 minuten de juiste hulp 
kunnen bieden bij een hart-
stilstand: 112 bellen, starten 
met reanimeren en een AED 
inzetten.
Tandartspraktijken zijn 
vaak gevestigd in of nabij 
woonwijken en hebben dus 
een goede mogelijkheid om 
bij te dragen aan het vergro-
ten van de dichtheid van be-
schikbare AED’s. 

Registreren
Het Radboud UMC is in 

2009 als onafhankelijke partij alle AED’s 
in Nederland in kaart gaan brengen. Deze 
database is in 2015 overgedragen aan het 
Rode Kruis. Zij hebben zich als doel ge-
steld om: 
• Zoveel mogelijk AED’s  in Nederland in 

kaart te brengen/aan te laten melden;
• De reeds aangemelde en nieuw aange-

melde AED’s te laten controleren;
• Wijzigingen door te voeren of foutief 

aangemelde AED’s te verwijderen.

Via de website https://www.aed4.eu kun je 
de dichtstbijzijnde geregistreerde AED vin-
den, of de AED van de praktijk aanmelden. 
Zo kan een hulpverlener die een AED nodig 
heeft, deze vinden via zijn EHBO-app. Ook 
kun je hier zien of de praktijk mogelijk een 
blinde vlek op de kaart kan invullen door te 
investeren in een AED. 

TIP: Een AED is een investering, maar je 
zou het ook goed kunnen gebruiken als 
communicatiemiddel richting patiënten 
(wij doen een stapje extra en investeren 
voor u in een AED) of omwonenden (wij 
zorgen dat u als omwonende gebruik kunt 
maken van onze AED, als dit nodig is). 

Een goede AED selecteren
De markt van AED’s is ingewikkeld. Slech-
te AED’s bestaan niet, maar een AED kan 
alleen goed functioneren als het onder-
houd correct en tijdig wordt uitgevoerd. 
De aanschafprijzen liggen ver uiteen, maar 
batterijen en elektrodes moeten periodiek 
vervangen worden om een goede werking 
te kunnen garanderen. Omdat de levens-

duur en de prijzen van deze artikelen per 
fabrikant enorm verschillen, is het belang-
rijk om de totale kosten per tien jaar te be-
rekenen. 
Normaal gesproken onthoudt de auteur 
zich van commentaar op het gebied van de 
selectie van producten en diensten. Om-
dat dit onderwerp echter zó belangrijk is 
en Voorpraktijken een zeer uitgebreid se-
lectietraject heeft gedaan waaruit een pak-
ket is geselecteerd dat bij uitstek geschikt 
is voor praktijken, willen wij deze kennis 
toch graag met je delen.

De AED Plus van Zoll heeft enkele grote 
voordelen:
• Het apparaat heeft een zelftestfunctie 

en geeft aan wanneer onderhoud nodig 
is;

• De Zoll AED Plus heeft een gesproken 
‘coaching’ functie en zorgt dat je aan 
de normen van de ERC-richtlijnen van 
2010 voldoet, doordat het apparaat 
meet en meldt wanneer de compressies 
5 à 6 cm diep zijn (conform de nieuwste 
richtlijnen voor compressiediepte bij re-
animatie).

Kosten
De totale kosten inclusief aanschaf en ge-
spreid over tien jaar bedragen (afhankelijk 
of je ook kinderelektrodes op voorraad 
houdt) tussen de €200 en €225 per jaar. 
Voor informatie over een kant-en-klaar 
AED-pakket voor de praktijk, inclusief 
montage en gebruikersinstructie, kun je 
terecht op www.voorpraktijken.nl/nl/over-
zicht-collectieven/facilitaire/aed/.

Samengevat
Reanimatie en dan vooral reanimatie met 
behulp van een AED vergroot de overle-
vingskans van een slachtoffer enorm. Bij 
het aanschaffen van een AED is het be-
langrijk te kijken naar zowel de eenmalige 
als de terugkerende kosten. Niet onderhou-
den van een AED is geen realistische optie. 
Door de AED te registreren, vergroot je de 
kans dat er iemand mee gered kan worden. 
Behalve als een investering, kan de AED 
ook ingezet worden als communicatiemid-
del. Als praktijk geef je ermee aan dat je 
álles doet voor de patiëntveiligheid en je 
helpt daarnaast ook de buurt.

Michael Joosen is directeur 

van Altijd Een Goed Contract 

B.V., bekend van onder meer 

Heertjes Advies, Voorprak-

tijken en het CollegaCollec-

tief. Heertjes (heertjes.nl) 

ondersteunt praktijken o.a. 

bij facilitaire vraagstukken 

rondom nieuwbouw, verbouw 

en verhuizingen. Voorpraktij-

ken (voorpraktijken.nl) is een 

verzameling besparende col-

lectieven, speciaal gericht op 

(para)medische praktijken.

1 https://www.resus.org.uk/resuscitation-guidelines/

2 https://www.hartstichting.nl/6-minutenzone
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