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Onlangs is er in de Burgemeesterswijk een buurt-
AED geplaatst. Deze is er gekomen op initiatief van 
Jos Zwaan die daarvoor met succes een crowdfun-
dingscampagne in de wijk organiseerde. Ook de 
wijkvereniging leverde een financiële bijdrage. Voor 
een effectieve dekkingsgraad van de wijk zouden er 
nog één of twee AED’s meer nodig zijn.

Jos Zwaan is behalve beheerder van de buurtweb-
site en masseur ook gecertificeerd Bhv’er ofwel 
burgerhulpverlener. In die hoedanigheid werd hij 
de afgelopen jaren een keer of tien opgeroepen om 
hulp te verlenen bij een hartstilstand. Dat deed hij 
door handmatige reanimatie. “De kans op overleven 
bij handmatig reanimeren buiten het ziekenhuis ligt 
op 23%”, zegt Jos. “Tenminste als je er op tijd bij 
bent. Op tijd betekent binnen zes minuten. Een AED, 
een Automatische Externe Defibrillator, verhoogt 
die kans tot 44%. Een AED heeft dus een flinke 
meerwaarde. Daarom wil ik als Bhv’er graag de 
beschikking hebben over zo’n apparaat.”

Reanimeren
Wat is het verschil tussen handmatig reanimeren en 
reanimeren met een AED? Wijkgenoot Yolanda Agricola 
is blij met de plaatsing van een buurt-AED. Ze werkte 21 
jaar als verpleegkundige op de afdeling cardiologie en 
was daarnaast docent verpleegkunde bij de cardiologie-

Buurt-AED
Nu hangt er bij Jos naast zijn voordeur een buurt-
AED. Hoe kan deze worden ingezet als iemand in onze 
buurt een harstilstand krijgt? Jos: “Ik heb – net als 
iedere bij de Hartstichting gecertificeerde Bhv’er – een 
app op mijn smartphone. Als iemand in mijn directe 
omgeving - waar ik ook ben - getroffen wordt door 
hartfalen en iemand belt 112, dan word ik meteen 
door 112 gewaarschuwd. Door de locatiebepaling op 
mijn smartphone kan 112 zien of ik in de buurt van het 
slachtoffer ben. Op mijn app zie ik waar het slachtoffer 
zich bevindt. Ik kan daar dan meteen met mijn AED 
naar toe gaan en gaan reanimeren totdat de ambu-
lance arriveert en professionals het overnemen. Er 
worden overigens altijd meerdere hulpverleners in de 
buurt van het slachtoffer gewaarschuwd. Ook kunnen 
andere Bhv’ers de bij mij geplaatste AED ophalen. Ze 
krijgen daar een pincode voor. Op andere plekken kan 
ik weer gebruik maken van andere AED’s.”
Zes minuten is een hele korte tijd om hulp te verlenen. 
De buurt-AED is nu geplaatst op het woonhuis van Jos 
aan de Bakenbergseweg vlakbij de voormalige Heilig 
Hartkerk. Jos zelf, of een andere Bhv’er die de AED bij 
Jos’ huis moet ophalen, kan niet binnen zes minuten 

overal in onze wijk zijn. Daarom vinden 
Jos en ook Gerard Slag, de voorzitter 
van de wijkvereniging, het belangrijk 
dat er meer buurt-AED’s komen en 
dat meer gecertificeerde Bhv’ers en 
EHBO’ers in de wijk zich aanmelden 
bij de Hartstichting. Gerard Slag: “Een 
AED verhoogt het gevoel van veiligheid 
in onze wijk. Daarom hebben we daar 
als wijkvereniging ook een financiële 
bijdrage aan geleverd. Het zou goed 
zijn als er na de AED boven in de wijk 
verder naar beneden nog een of twee 

zouden bijkomen voor een goede dekkingsgraad. Daar 
zouden zich dan ook Bhv’ers moeten aanmelden bij 
de Hartstichting (hartslagnu.nl). Als wijkvereniging 
willen we ons daar sterk voor maken en initiatieven 
ondersteunen.”
Jos weet dat er in onze wijk meer AED’s zijn. Zo 
hangen er AED’s bij de Lidl, in de Diaconessenkerk, 
in het Watermuseum en op twee adressen in de Van 
Pallandtstraat. Wellicht hangen er nog meer. Dat zijn 
echter AED’s die bedoeld zijn voor gebruik ‘binnens-
huis’ en binnen de openingstijden van de organisatie. 
Zij kunnen via hartslagnu.nl aangemeld worden bij de 
Hartstichting. Als ze bovendien op plekken gehangen 
worden die voor Jos en andere Bhv’ers ten allen tijde 
bereikbaar zijn, hoeven er minder nieuwe aangeschaft 
te worden. Ook daar ziet Gerard Slag een taak voor de 
wijkvereniging. 
De net geplaatste buurt-AED kostte 2600 euro, inclusief 
een afgesloten en verwarmde/gekoelde kast, onder-
houd en verzekering. De leverancier ervan (Philips) 
betaalde daarvan 1052 euro. De wijkvereniging droeg 
500 euro bij en de rest kwam van 40 donateurs uit de 
wijk. Wie neemt het initiatief voor nóg meer AED’s en 
meldt zich bij de Hartstichting aan als Bhv’er? Jos en 
Gerard willen nieuwe initiatieven graag ondersteunen.
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Buurt-AED geplaatst 
voor snelle hulp bij hartstilstand 

Hartstilstand
Gemiddeld per week krijgen 300 mensen in Nederland 
een hartstilstand. Vaak totaal onverwacht. Bij 0% gebeurt 
het in of om het huis, bij 0% buitenshuis, bijvoorbeeld 
tijdens het werk, het sporten of op straat. Bij een hart-
stilstand pompt het hart geen bloed meer rond. Cellen 
krijgen dan geen zuurstof meer; daardoor kunnen her-
sencellen binnen enkele minuten afsterven, met blijvende 
schade als gevolg (indien het slachtoffer het overleeft). 
De meest voorkomende oorzaak is dat de hartspier cha-
otisch en ongecontroleerd gaat trillen (fibrilleren) en niet 
meer ritmisch samentrekt en het bloed rondpompt. Zowel 
ouderen als jongeren kunnen een hartstilstand krijgen, 
maar de kans erop neemt toe met de leeftijd. 
Jaarlijks worden er ongeveer 8000 slachtoffers gereani-
meerd. Daarvan is meer dan 70% man en hun gemid-
delde leeftijd is 67 jaar. Bij 70% start de reanimatie voor 
de komst van een ambulance. Bij 50% van de reanimaties 
wordt een AED ingezet voordat de ambulance er is. Als 
die wordt ingezet bij een schokbaar beginritme overleeft 
44% de hartstilstand. Van de met succes gereanimeerde 
patiënten krijgt 90% weer een redelijke conditie.
Een hartstilstand verschilt van hartfalen en een hartin-
farct. Hartfalen is een verzamelnaam voor verslechte-
rende hartwerking. Bij een hartinfarct of hartaanval krijgt 
het hart zelf onvoldoende zuurstof doordat een bloedvat 
in het hart geblokkeerd raakt. Een AED helpt alleen bij 
een hartstilstand.

Reanimeren in 6 stappen 
1. Controleer of iemand bij bewustzijn is. Is het 

slachtoffer bewusteloos: blijf bij hem/haar en roep om 
hulp.

2. Bel 112 (of laat iemand 112 bellen), vraag om 
ambulance, zet telefoon op speaker zodat je contact 
houdt met medewerker meldkamer. Laat iemand AED 
en/of een Bhv’er halen als die in de buurt zijn.

3. Leg hand op voorhoofd en kantel hoofd voorzichtig 
naar achter om luchtweg te openen > til kin op met 
vingertoppen (kinlift) > kijk, luister, voel maximaal 
10 seconden of iemand ademhaalt > bij geen 
ademhaling: haal AED of laat iemand anders dat 
doen. 

4. Start direct met 30 borstcompressies: zet je handen 
midden op de borstkas > duw het borstbeen 5 à 6 
centimeter in > doe dit 30 keer in tempo van 100 à 
120 keer per minuut.

5. Beadem 2 keer: doe kinlift (stap 3) > kantel hoofd 
naar achter en knijp neus dicht > plaats je mond 
om de mond van het slachtoffer > blaas gelijkmatig 
lucht in de longen > kijk of borstkas omhoog komt > 
beadem 2 keer > ga door met reanimeren en wissel 
telkens 30 borstcompressies af met 2 beademingen

6. Als de AED en/of Bhv’er er zijn: onderbreek 
reanimatie zo kort mogelijk, ontbloot bovenlijf en zet 
AED aan, bevestig elektroden en volg opdrachten AED 
tot de ambulance arriveert en het overneemt.

Bron: https://www.hartstichting.nl/reanimatie/leer-reani-
meren/reanimeren-in-6-stappen
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opleiding. Voor de Rosendaelsche Golfclub organiseert ze 
cursussen reanimeren. Yolanda: “Met handmatig reanime-
ren kun je bij een hart dat stilstaat een beperkte bloed-
circulatie op gang brengen door in een bepaald tempo op 
iemands borstbeen te drukken. Een AED dient het hart 
stroomstoten toe waardoor het weer gaat kloppen en 
de bloedcirculatie hersteld wordt. Hoeveel stroomstoten 
nodig zijn bepaalt de AED zelf. . Bij een hartstilstand krijgt 
het hart vaak nog wel prikkels, maar te snel en te chao-
tisch. Daardoor trekken de hartkamers niet meer samen. 
Met een AED kun je het hart als het ware resetten zoals 
met de resetknop van een op hol geslagen computer.”

Jos en Yolanda benadrukken allebei het belang van hand-
matig reanimeren en moedigen iedereen aan daar een 
cursus in te gaan volgen. Jos: “Een AED is niet overal voor 
handen en alleen professionele hulpverleners of gecerti-
ficeerde Bhv’ers en EHBO’ers kunnen hem bedienen. Het 
is daarom belangrijk dat mensen bij een hartstilstand al 
vast beginnen met handmatig reanimeren. Wel pas nadat 
ze 112 gebeld hebben. Via 112 wordt er een ambulance 
gestuurd, met een AED, maar die is er vaak niet binnen 
zes minuten. Als er een AED én een gecertificeerde Bhv’er 
of EHBO’er in de buurt zijn, kan er wél op tijd een AED 
ingezet worden. Daarom is een buurt-AED zo belangrijk. 
Hij overbrugt de cruciale periode tussen een hartstilstand 
en de komst van de ambulance.”


