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Veelgestelde vragen
Wat is een AED?

Een automatische externe defibrillator of AED is een draagbaar toestel. Het analyseert zelf het hartritme van 
het slachtoffer en geeft indien nodig het hart een elektrische schok. Een AED zal nooit onnodig schokken. Klinkt 
ingewikkeld? Helemaal niet: het toestel vertelt u gewoon zelf wat u moet doen. Een AED vervangt reanimatie niet, 
maar verhoogt de overlevingskansen van het slachtoffer.

Waarom een AED? Is reanimeren niet voldoende?

Reanimatie is altijd essentieel, want het houdt de zuurstoftoevoer naar de hersenen op gang. Maar reanimeren 
met een AED zorgt voor een efficiëntere reanimatie en biedt een grotere kans dat het hart terug begint te klop-
pen. Zelfs als er snel en efficiënt gereanimeerd wordt, is de overlevingskans amper 8%. Dient de eerstehulpverle-
ner binnen de 6 minuten een schok toe met een AED? Dan stijgt de overlevingskans tot 60%.

Is een hartstilstand een risico in mijn sportclub?

Hart- en vaatziekten zijn doodsoorzaak nummer één. Elke dag krijgen in België 30 slachtoffers buiten het zie-
kenhuis een hartstilstand. Als sportclub heb je een vergroot risico om in contact te komen met een hartinfarct of 
hartaanval: er komen enerzijds regelmatig grotere groepen mensen samen (bijvoorbeeld supporters), anderzijds 
worden uw sporters regelmatig blootgesteld aan zware fysieke inspanning. Dit vergroot de kans op een hartinfarct 
of hartaanval. Geregeld komen er verhalen in het nieuws van sporters die overlijden op of naast het veld. 

‘Rendeert’ een AED wel in mijn sportclub? 

Een AED is een investering die loont. Eens uw AED een leven heeft gered, spreekt er trouwens niemand meer over 
geld. Dan bent u blij dat de AED er was.

Mag iedereen een AED gebruiken?

Ja. De Belgische wetgeving zegt dat iedereen een AED-toestel mag gebruiken. Het maakt immers niet uit wie het 
toestel hanteert, omdat het toestel volledig automatisch tewerk gaat. Met een AED in de buurt, krijgt een slachtof-
fer snel hulp. Tijd is de meest bepalende factor voor succes.

Waarom zijn de eerste minuten na een hartstilstand zo belangrijk?

Onderzoek heeft uitgewezen dat het slachtoffer een overlevingskans heeft tot 60% bij een reanimatie met AED 
binnen de eerste 6 minuten na een hartstilstand. Dat is ruim hoger dan wanneer alleen gereanimeerd wordt. Daar-
bij is tijd essentieel. Een slachtoffer dat geen hulp krijgt binnen de eerste 6 minuten na de hartaanval, loopt onom-
keerbare hersenschade op en heeft slechts een kleine kans om te overleven. De hulpdiensten doen er meestal 8 
minuten over om ter plaatse te komen, de eerste hulp moet dus komen van omstaanders. Per minuut dat de schok 
later gegeven wordt, daalt de overlevingskans met 10%.

Gun uw sporters een gerust hart en maak uw 
sportclub hartveilig met het Hartveilig-project 
van Rode Kruis-Vlaanderen.

Sporten is gezond en heel wat sporters hebben een gezond hart. 

Maar wat als het misloopt, wat als een sporter of toeschouwer  een 

hartstilstand krijgt? Dan alarmeert u uiteraard de hulpdiensten. 

Maar die zijn jammer genoeg niet meteen ter plaatse. En dat ter-

wijl de eerste minuten na een hartstilstand van levensbelang zijn.  

Wacht niet machteloos af: zorg er samen met Rode Kruis-Vlaande-

ren voor dat uw sportclub hartveilig is. En red zo mensenlevens!

“In België krijgen dagelijks ongeveer 30 mensen een  
hartstilstand buiten het ziekenhuis. Thuis bijvoorbeeld,  
of op het bedrijf waar ze werken. Vandaag overleeft  
amper 8% van deze slachtoffers. Velen overlijden nog  
voor ze het ziekenhuis bereiken.  
Spijtig, want een snelle reanimatie met behulp van een 
automatische externe defibrillator (AED) waardoor het 
normale hartritme kan herstellen, is bewezen levensred-
dend. Een AED mag door iedereen gebruikt worden en  
is volkomen veilig.” 

Dat zegt dokter Pascal Vranckx, cardioloog-intensivist in het 
Hartcentrum Hasselt en lid van de Medische Commissie van 
Rode Kruis-Vlaanderen.

“De sporthal waar wij trainen was een van de eerste plaatsen 
in België waar een defibrillator aanwezig was. Wij dachten als 
trainers van de Ninjutsu-club: ‘Leuk, maar wat doen we ermee?’ 
We hadden geen ervaring met zo’n toestel. Een tijdje daarna 
kregen we dankzij de stad Sint-Truiden de kans om een oplei-
ding reanimeren en defibrilleren te volgen. We waren meteen 
enthousiast want zo’n cursus past helemaal in de visie van onze 
club. Wij zijn een club zonder competitie en willen onze leden 
meer bijbrengen dan de sport. Een eerstehulpcursus hoort er 
dus zeker ook bij. In het eerste jaar werden alle trainers opge-
leid, nu zijn de leden van 17 en 18 jaar aan de beurt. Het doet ons 
plezier dat ook zij interesse tonen en enthousiast zijn. Wij bellen 
ook steeds met de mensen van het Rode Kruis om te weten hoe 
de cursus met onze leden verliep. Wij zijn de stad dankbaar voor 
de aanschaf van de AED en zijn erg tevreden dat we kosteloos 
de cursus kunnen volgen.” 

Trainer Ninjutsu, Mimi Morreau-Vandeweyer

Is uw sportclub al  
hartveilig?

Neem contact op met de projectmanager van het Hartveilig-project. Onze manager 
kan bij u langskomen om u meer informatie te bezorgen en begeleidt uw sportclub.

Motstraat 40 | 2800 Mechelen | tel. 015 44 34 80 | hartveilig@rodekruis.be

Voor meer informatie kunt u ook terecht bij uw plaatselijke Rode Kruisafdeling of op 
www.hartveilig.rodekruis.be.

Eerste hulp voor  
bedrijfseerstehulpverleners

Tel. 078 053 054

bedrijfseerstehulp@rodekruis.be
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Ons AED-opleidingsaanbod  
voor sportclubs
Tijdens een opleiding ‘Reanimeren en defibrilleren’ van Rode Kruis-Vlaanderen leren de cursisten: 
•	 Hoe ze een plotse hartstilstand snel kunnen herkennen;
•	 Hoe ze snel en efficiënt kunnen reageren op een noodsituatie;
•	 Hoe ze moeten reanimeren en daarbij de AED gebruiken;
•	 Hoe ze een gereanimeerd slachtoffer moeten bijstaan tot de hulpdiensten aankomen.

1. Les ‘Reanimeren en defibrilleren’ voor uw medewerkers en geïnteresseerden

Uw medewerkers zijn de ambassadeurs van uw sportclub. Zij moeten dus zeker leren reanimeren en defibrilleren 
met het AED-toestel van uw club of gemeente. Tijdens een drie uur durende opleiding (of een verkorte versie van 
twee uur), gegeven door de lesgevers van de plaatselijke Rode Kruisafdeling leren ze de kneepjes van het reani-
meren en defibrilleren. De lesgever voorziet één oefen-AED en één reanimatiepop per drie cursisten. Aan deze 
opleiding is geen examen verbonden. 

Praktisch
•	 Deze opleiding wordt gegeven aan maximum 21 cursisten. Grotere groepen zijn mogelijk mits extra logis-

tieke voorbereiding. 
•	 Cursisten krijgen een instructie-dvd en –handboek. 

2. Cursus Bedrijfseerstehulp

Heeft uw sportclub personeel? Leid dan iemand op tot bedrijfseerstehulpverlener. Zo heeft u altijd iemand in de 
buurt die paraat staat in geval van nood. Voor deze opleiding kunt u terecht bij het Rode Kruis. De opleiding  
‘Reanimeren en defibrilleren’ is standaard opgenomen in de cursus Bedrijfseerstehulp. 

Praktisch
•	 De cursus Bedrijfseerstehulp duurt 18 uur.
•	 U kunt deze opleiding bij u ter plaatse organiseren of uw bedrijfseerstehulpverlener kan aansluiten bij een 

‘open opleiding’ in één van onze Rode Kruisgebouwen. 
•	 De cursist krijgt het brevet ‘Bedrijfseerstehulpverlener’ dat erkend is door de overheid. 
•	 Voor meer info kunt u bellen naar 078 053 054 of mailen naar bedrijfseerstehulp@rodekruis.be.

3. Cursus Eerste hulp

Willen uw medewerkers of sporters een eerstehulpopleiding van A tot Z volgen? Dan is de cursus Eerste hulp 
wellicht iets voor hen. Ze leren er om te gaan met allerhande eerstehulpsituaties en ze oefenen de reanimatie 
met behulp van een AED. 

Praktisch
•	 De basiscursus Eerste hulp duurt 12 uur. Wie wil, kan daarna nog de 12 uur durende uitbreidingscursus  

Helper volgen. 
•	 De cursussen worden georganiseerd door uw plaatselijke Rode Kruisafdeling. Contactgegevens vindt u op 

www.rodekruis.be.
•	 De opleiding volgen is gratis. U koopt wel het lesboek en de oefenmap.

“Voor Sportoase is veiligheid één van de absolute 
topprioriteiten. Daarom zijn we als één van de eerste 
Vlaamse sportclubs het engagement aangegaan om 
hartveilig te worden. Zo bieden we onze meer dan 
1,5 miljoen bezoeker per jaar de zekerheid dat er in 
Sportoase veilig en comfortabel gesport kan worden.

Niet alleen onze redders, die een diepgaande 
opleiding over eerste hulp en AED-gebruik krijgen, 
maar ook al onze andere medewerkers hebben via 
het Rode Kruis de AED leren gebruiken. Daarnaast 
voorzien we een maandelijkse opfrissingstraining. 
Die kennis over reanimeren en debrilleren is brood-
nodig, onze AED’s hebben al enkele keren hun nut 
bewezen.” 

Michael Schouwaerts,  
operationeel directeur Sportoase

Een hart voor veiligheid
Uw sportclub omringt uw sporters met de beste zorgen: opgeleide 
trainers, uitgekiende sportschema’s, eerstehulpkoffers, …. Maar 
heeft u ook een defibrillator in huis? Een automatische externe 
defibrillator of AED behoort in de meeste sportclubs nog niet tot de 
standaard uitrusting. En toch: jaarlijks krijgen tientallen sporters een 
hartstilstand tijdens of net na het sporten. Reanimatieopleidingen en 
een AED zijn dus geen overbodige luxe. 

Vermijd risico’s

Neem het zekere voor het onzekere – vooral als het om mensenle-
vens gaat. In uw sportclub komen niet alleen kerngezonde jonge-
ren samen om te sporten. Bovendien, een hartstilstand komt altijd 
onverwacht en kan iedereen treffen. 

Red levens

Met het Hartveilig-project vergroot Rode Kruis-Vlaanderen de over-
levingskans na een hartstilstand: met de bekendmaking van AED’s 
en met de focus op eerstehulpverlening en reanimatietechnieken. En 
dat is levensbelangrijk. Want reanimeren en defibrilleren binnen de 
eerste 6 minuten na een hartstilstand, dat betekent tot 60 % meer 
overlevingskans voor het slachtoffer. 

Altijd alert

Een eerstehulpcursus is altijd nuttig. Het maakt uw medewerkers en 
sporters alerter bij gevaar, ze kunnen tijdig ingrijpen. En het is een 
leerrijke ervaring! Wie een eerstehulpcursus volgde, plukt daar zijn 
hele verdere leven de vruchten van: thuis, in zijn werkomgeving of 
op vakantie. 

Word een hart-
veilige sportclub

1

2In deze  
sportclub
aanwezIg

3

DEZE SPORTCLUB IS

Zorg voor een AED  
in de buurt
Is de gemeente waarin uw sportclub actief is, al hartveilig? Als de gemeentelijke AED niet 
te veraf  gelegen is, kan uw sportclub dit toestel gebruiken. Is er nog geen AED in de buurt? 
Dan kan uw sportclub ervoor kiezen om zelf een AED aan te kopen of kan ze lobbyen bij de 
gemeente om dat te doen. Wie ook zorgt voor de aankoop van de AED, het is belangrijk dat 
hij op een strategische locatie opgesteld wordt en voor iedereen bereikbaar is. 

Het Rode Kruis helpt u:
•	 We geven u een gratis infosessie over het nut van een AED. Zo beslist het clubbestuur 

of het gemeente- of stadsbestuur met een grondige voorkennis over het starten van het 
Hartveilig-project. 

•	 We zoeken samen met u naar de ideale locatie voor de plaatsing van de AED en begelei-
den u bij het uitwerken van een procedure en het naleven van de wettelijke richtlijnen. 

•	 We helpen u bij de aankoop of de huur van een AED met onafhankelijk en objectief ad-
vies. Rode Kruis-Vlaanderen verkoopt zelf geen AED’s. 

Zorg voor goede informatie en opleiding voor uw 
medewerkers en sporters
Een AED moet in noodgevallen natuurlijk ook gebruikt 
worden. Daarom moeten uw medewerkers en sporters 
wéten dat er een AED in de gemeente of sportclub aanwe-
zig is. Daarnaast leren uw medewerkers en geïnteresseerde 
sporters best ook reanimeren. Een AED gebruiken is heel 
eenvoudig, maar moet altijd gecombineerd worden met 
beademingen en hartmassages. 

Het Rode Kruis helpt u:
•	 Rode Kruislesgevers van de plaatselijke Rode Kruisafdeling geven een opleiding  

‘Reanimeren en defibrilleren’. 
•	 We helpen u bij de communicatie en stellen folders, affiches en foto’s ter beschikking. 

Hartveilige sportclub
Is minstens 10 % van uw medewerkers 
opgeleid? En gaat u het engagement 
aan om, samen met de Rode Kruisafde-
ling uit uw buurt, uw sporters te sensi-
biliseren en op te leiden in reanimatie en 
AED-gebruik? Dan ontvangt uw sport-
club het Hartveilig-label van Rode Kruis-
Vlaanderen. 
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3. Cursus Eerste hulp

Willen uw medewerkers of sporters een eerstehulpopleiding van A tot Z volgen? Dan is de cursus Eerste hulp 
wellicht iets voor hen. Ze leren er om te gaan met allerhande eerstehulpsituaties en ze oefenen de reanimatie 
met behulp van een AED. 

Praktisch
•	 De basiscursus Eerste hulp duurt 12 uur. Wie wil, kan daarna nog de 12 uur durende uitbreidingscursus  

Helper volgen. 
•	 De cursussen worden georganiseerd door uw plaatselijke Rode Kruisafdeling. Contactgegevens vindt u op 

www.rodekruis.be.
•	 De opleiding volgen is gratis. U koopt wel het lesboek en de oefenmap.

“Voor Sportoase is veiligheid één van de absolute 
topprioriteiten. Daarom zijn we als één van de eerste 
Vlaamse sportclubs het engagement aangegaan om 
hartveilig te worden. Zo bieden we onze meer dan 
1,5 miljoen bezoeker per jaar de zekerheid dat er in 
Sportoase veilig en comfortabel gesport kan worden.

Niet alleen onze redders, die een diepgaande 
opleiding over eerste hulp en AED-gebruik krijgen, 
maar ook al onze andere medewerkers hebben via 
het Rode Kruis de AED leren gebruiken. Daarnaast 
voorzien we een maandelijkse opfrissingstraining. 
Die kennis over reanimeren en debrilleren is brood-
nodig, onze AED’s hebben al enkele keren hun nut 
bewezen.” 

Michael Schouwaerts,  
operationeel directeur Sportoase

Een hart voor veiligheid
Uw sportclub omringt uw sporters met de beste zorgen: opgeleide 
trainers, uitgekiende sportschema’s, eerstehulpkoffers, …. Maar 
heeft u ook een defibrillator in huis? Een automatische externe 
defibrillator of AED behoort in de meeste sportclubs nog niet tot de 
standaard uitrusting. En toch: jaarlijks krijgen tientallen sporters een 
hartstilstand tijdens of net na het sporten. Reanimatieopleidingen en 
een AED zijn dus geen overbodige luxe. 

Vermijd risico’s

Neem het zekere voor het onzekere – vooral als het om mensenle-
vens gaat. In uw sportclub komen niet alleen kerngezonde jonge-
ren samen om te sporten. Bovendien, een hartstilstand komt altijd 
onverwacht en kan iedereen treffen. 

Red levens

Met het Hartveilig-project vergroot Rode Kruis-Vlaanderen de over-
levingskans na een hartstilstand: met de bekendmaking van AED’s 
en met de focus op eerstehulpverlening en reanimatietechnieken. En 
dat is levensbelangrijk. Want reanimeren en defibrilleren binnen de 
eerste 6 minuten na een hartstilstand, dat betekent tot 60 % meer 
overlevingskans voor het slachtoffer. 

Altijd alert

Een eerstehulpcursus is altijd nuttig. Het maakt uw medewerkers en 
sporters alerter bij gevaar, ze kunnen tijdig ingrijpen. En het is een 
leerrijke ervaring! Wie een eerstehulpcursus volgde, plukt daar zijn 
hele verdere leven de vruchten van: thuis, in zijn werkomgeving of 
op vakantie. 

Word een hart-
veilige sportclub

1

2In deze  
sportclub
aanwezIg

3

DEZE SPORTCLUB IS

Zorg voor een AED  
in de buurt
Is de gemeente waarin uw sportclub actief is, al hartveilig? Als de gemeentelijke AED niet 
te veraf  gelegen is, kan uw sportclub dit toestel gebruiken. Is er nog geen AED in de buurt? 
Dan kan uw sportclub ervoor kiezen om zelf een AED aan te kopen of kan ze lobbyen bij de 
gemeente om dat te doen. Wie ook zorgt voor de aankoop van de AED, het is belangrijk dat 
hij op een strategische locatie opgesteld wordt en voor iedereen bereikbaar is. 

Het Rode Kruis helpt u:
•	 We geven u een gratis infosessie over het nut van een AED. Zo beslist het clubbestuur 

of het gemeente- of stadsbestuur met een grondige voorkennis over het starten van het 
Hartveilig-project. 

•	 We zoeken samen met u naar de ideale locatie voor de plaatsing van de AED en begelei-
den u bij het uitwerken van een procedure en het naleven van de wettelijke richtlijnen. 

•	 We helpen u bij de aankoop of de huur van een AED met onafhankelijk en objectief ad-
vies. Rode Kruis-Vlaanderen verkoopt zelf geen AED’s. 

Zorg voor goede informatie en opleiding voor uw 
medewerkers en sporters
Een AED moet in noodgevallen natuurlijk ook gebruikt 
worden. Daarom moeten uw medewerkers en sporters 
wéten dat er een AED in de gemeente of sportclub aanwe-
zig is. Daarnaast leren uw medewerkers en geïnteresseerde 
sporters best ook reanimeren. Een AED gebruiken is heel 
eenvoudig, maar moet altijd gecombineerd worden met 
beademingen en hartmassages. 

Het Rode Kruis helpt u:
•	 Rode Kruislesgevers van de plaatselijke Rode Kruisafdeling geven een opleiding  

‘Reanimeren en defibrilleren’. 
•	 We helpen u bij de communicatie en stellen folders, affiches en foto’s ter beschikking. 

Hartveilige sportclub
Is minstens 10 % van uw medewerkers 
opgeleid? En gaat u het engagement 
aan om, samen met de Rode Kruisafde-
ling uit uw buurt, uw sporters te sensi-
biliseren en op te leiden in reanimatie en 
AED-gebruik? Dan ontvangt uw sport-
club het Hartveilig-label van Rode Kruis-
Vlaanderen. 



www.hartveilig.rodekruis.be

Veelgestelde vragen
Wat is een AED?

Een automatische externe defibrillator of AED is een draagbaar toestel. Het analyseert zelf het hartritme van 
het slachtoffer en geeft indien nodig het hart een elektrische schok. Een AED zal nooit onnodig schokken. Klinkt 
ingewikkeld? Helemaal niet: het toestel vertelt u gewoon zelf wat u moet doen. Een AED vervangt reanimatie niet, 
maar verhoogt de overlevingskansen van het slachtoffer.

Waarom een AED? Is reanimeren niet voldoende?

Reanimatie is altijd essentieel, want het houdt de zuurstoftoevoer naar de hersenen op gang. Maar reanimeren 
met een AED zorgt voor een efficiëntere reanimatie en biedt een grotere kans dat het hart terug begint te klop-
pen. Zelfs als er snel en efficiënt gereanimeerd wordt, is de overlevingskans amper 8%. Dient de eerstehulpverle-
ner binnen de 6 minuten een schok toe met een AED? Dan stijgt de overlevingskans tot 60%.

Is een hartstilstand een risico in mijn sportclub?

Hart- en vaatziekten zijn doodsoorzaak nummer één. Elke dag krijgen in België 30 slachtoffers buiten het zie-
kenhuis een hartstilstand. Als sportclub heb je een vergroot risico om in contact te komen met een hartinfarct of 
hartaanval: er komen enerzijds regelmatig grotere groepen mensen samen (bijvoorbeeld supporters), anderzijds 
worden uw sporters regelmatig blootgesteld aan zware fysieke inspanning. Dit vergroot de kans op een hartinfarct 
of hartaanval. Geregeld komen er verhalen in het nieuws van sporters die overlijden op of naast het veld. 

‘Rendeert’ een AED wel in mijn sportclub? 

Een AED is een investering die loont. Eens uw AED een leven heeft gered, spreekt er trouwens niemand meer over 
geld. Dan bent u blij dat de AED er was.

Mag iedereen een AED gebruiken?

Ja. De Belgische wetgeving zegt dat iedereen een AED-toestel mag gebruiken. Het maakt immers niet uit wie het 
toestel hanteert, omdat het toestel volledig automatisch tewerk gaat. Met een AED in de buurt, krijgt een slachtof-
fer snel hulp. Tijd is de meest bepalende factor voor succes.

Waarom zijn de eerste minuten na een hartstilstand zo belangrijk?

Onderzoek heeft uitgewezen dat het slachtoffer een overlevingskans heeft tot 60% bij een reanimatie met AED 
binnen de eerste 6 minuten na een hartstilstand. Dat is ruim hoger dan wanneer alleen gereanimeerd wordt. Daar-
bij is tijd essentieel. Een slachtoffer dat geen hulp krijgt binnen de eerste 6 minuten na de hartaanval, loopt onom-
keerbare hersenschade op en heeft slechts een kleine kans om te overleven. De hulpdiensten doen er meestal 8 
minuten over om ter plaatse te komen, de eerste hulp moet dus komen van omstaanders. Per minuut dat de schok 
later gegeven wordt, daalt de overlevingskans met 10%.

Gun uw sporters een gerust hart en maak uw 
sportclub hartveilig met het Hartveilig-project 
van Rode Kruis-Vlaanderen.

Sporten is gezond en heel wat sporters hebben een gezond hart. 

Maar wat als het misloopt, wat als een sporter of toeschouwer  een 

hartstilstand krijgt? Dan alarmeert u uiteraard de hulpdiensten. 

Maar die zijn jammer genoeg niet meteen ter plaatse. En dat ter-

wijl de eerste minuten na een hartstilstand van levensbelang zijn.  

Wacht niet machteloos af: zorg er samen met Rode Kruis-Vlaande-

ren voor dat uw sportclub hartveilig is. En red zo mensenlevens!

“In België krijgen dagelijks ongeveer 30 mensen een  
hartstilstand buiten het ziekenhuis. Thuis bijvoorbeeld,  
of op het bedrijf waar ze werken. Vandaag overleeft  
amper 8% van deze slachtoffers. Velen overlijden nog  
voor ze het ziekenhuis bereiken.  
Spijtig, want een snelle reanimatie met behulp van een 
automatische externe defibrillator (AED) waardoor het 
normale hartritme kan herstellen, is bewezen levensred-
dend. Een AED mag door iedereen gebruikt worden en  
is volkomen veilig.” 

Dat zegt dokter Pascal Vranckx, cardioloog-intensivist in het 
Hartcentrum Hasselt en lid van de Medische Commissie van 
Rode Kruis-Vlaanderen.

“De sporthal waar wij trainen was een van de eerste plaatsen 
in België waar een defibrillator aanwezig was. Wij dachten als 
trainers van de Ninjutsu-club: ‘Leuk, maar wat doen we ermee?’ 
We hadden geen ervaring met zo’n toestel. Een tijdje daarna 
kregen we dankzij de stad Sint-Truiden de kans om een oplei-
ding reanimeren en defibrilleren te volgen. We waren meteen 
enthousiast want zo’n cursus past helemaal in de visie van onze 
club. Wij zijn een club zonder competitie en willen onze leden 
meer bijbrengen dan de sport. Een eerstehulpcursus hoort er 
dus zeker ook bij. In het eerste jaar werden alle trainers opge-
leid, nu zijn de leden van 17 en 18 jaar aan de beurt. Het doet ons 
plezier dat ook zij interesse tonen en enthousiast zijn. Wij bellen 
ook steeds met de mensen van het Rode Kruis om te weten hoe 
de cursus met onze leden verliep. Wij zijn de stad dankbaar voor 
de aanschaf van de AED en zijn erg tevreden dat we kosteloos 
de cursus kunnen volgen.” 

Trainer Ninjutsu, Mimi Morreau-Vandeweyer

Is uw sportclub al  
hartveilig?

Neem contact op met de projectmanager van het Hartveilig-project. Onze manager 
kan bij u langskomen om u meer informatie te bezorgen en begeleidt uw sportclub.

Motstraat 40 | 2800 Mechelen | tel. 015 44 34 80 | hartveilig@rodekruis.be

Voor meer informatie kunt u ook terecht bij uw plaatselijke Rode Kruisafdeling of op 
www.hartveilig.rodekruis.be.

Eerste hulp voor  
bedrijfseerstehulpverleners

Tel. 078 053 054

bedrijfseerstehulp@rodekruis.be

V.
u.

: P
hi

lip
pe

 V
an

de
ke

rc
kh

ov
e,

 M
ot

st
ra

at
 4

0,
 2

80
0

 M
ec

he
le

n 
| 2

0
12

_0
93

 | 
Fo

to
’s

 ©
 B

ar
t G

oo
ss

en
s,

 M
im

i M
or

re
au

-V
an

de
w

ey
er

, M
ar

c 
G

ys
en

s,
 is

to
ck

ph
ot

o/
w

eb
ph

ot
og

ra
ph

ee
r, 

Fr
an

k 
To

us
sa

in
t, 

R
od

e 
K

ru
is

-V
la

an
de

re
n,

 T
ho

m
as

 V
an

ha
ut

e.

?

?

?

?
?
?
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Veelgestelde vragen
Wat is een AED?

Een automatische externe defibrillator of AED is een draagbaar toestel. Het analyseert zelf het hartritme van 
het slachtoffer en geeft indien nodig het hart een elektrische schok. Een AED zal nooit onnodig schokken. Klinkt 
ingewikkeld? Helemaal niet: het toestel vertelt u gewoon zelf wat u moet doen. Een AED vervangt reanimatie niet, 
maar verhoogt de overlevingskansen van het slachtoffer.

Waarom een AED? Is reanimeren niet voldoende?

Reanimatie is altijd essentieel, want het houdt de zuurstoftoevoer naar de hersenen op gang. Maar reanimeren 
met een AED zorgt voor een efficiëntere reanimatie en biedt een grotere kans dat het hart terug begint te klop-
pen. Zelfs als er snel en efficiënt gereanimeerd wordt, is de overlevingskans amper 8%. Dient de eerstehulpverle-
ner binnen de 6 minuten een schok toe met een AED? Dan stijgt de overlevingskans tot 60%.

Is een hartstilstand een risico in mijn sportclub?

Hart- en vaatziekten zijn doodsoorzaak nummer één. Elke dag krijgen in België 30 slachtoffers buiten het zie-
kenhuis een hartstilstand. Als sportclub heb je een vergroot risico om in contact te komen met een hartinfarct of 
hartaanval: er komen enerzijds regelmatig grotere groepen mensen samen (bijvoorbeeld supporters), anderzijds 
worden uw sporters regelmatig blootgesteld aan zware fysieke inspanning. Dit vergroot de kans op een hartinfarct 
of hartaanval. Geregeld komen er verhalen in het nieuws van sporters die overlijden op of naast het veld. 

‘Rendeert’ een AED wel in mijn sportclub? 

Een AED is een investering die loont. Eens uw AED een leven heeft gered, spreekt er trouwens niemand meer over 
geld. Dan bent u blij dat de AED er was.

Mag iedereen een AED gebruiken?

Ja. De Belgische wetgeving zegt dat iedereen een AED-toestel mag gebruiken. Het maakt immers niet uit wie het 
toestel hanteert, omdat het toestel volledig automatisch tewerk gaat. Met een AED in de buurt, krijgt een slachtof-
fer snel hulp. Tijd is de meest bepalende factor voor succes.

Waarom zijn de eerste minuten na een hartstilstand zo belangrijk?

Onderzoek heeft uitgewezen dat het slachtoffer een overlevingskans heeft tot 60% bij een reanimatie met AED 
binnen de eerste 6 minuten na een hartstilstand. Dat is ruim hoger dan wanneer alleen gereanimeerd wordt. Daar-
bij is tijd essentieel. Een slachtoffer dat geen hulp krijgt binnen de eerste 6 minuten na de hartaanval, loopt onom-
keerbare hersenschade op en heeft slechts een kleine kans om te overleven. De hulpdiensten doen er meestal 8 
minuten over om ter plaatse te komen, de eerste hulp moet dus komen van omstaanders. Per minuut dat de schok 
later gegeven wordt, daalt de overlevingskans met 10%.

Gun uw sporters een gerust hart en maak uw 
sportclub hartveilig met het Hartveilig-project 
van Rode Kruis-Vlaanderen.

Sporten is gezond en heel wat sporters hebben een gezond hart. 

Maar wat als het misloopt, wat als een sporter of toeschouwer  een 

hartstilstand krijgt? Dan alarmeert u uiteraard de hulpdiensten. 

Maar die zijn jammer genoeg niet meteen ter plaatse. En dat ter-

wijl de eerste minuten na een hartstilstand van levensbelang zijn.  

Wacht niet machteloos af: zorg er samen met Rode Kruis-Vlaande-

ren voor dat uw sportclub hartveilig is. En red zo mensenlevens!

“In België krijgen dagelijks ongeveer 30 mensen een  
hartstilstand buiten het ziekenhuis. Thuis bijvoorbeeld,  
of op het bedrijf waar ze werken. Vandaag overleeft  
amper 8% van deze slachtoffers. Velen overlijden nog  
voor ze het ziekenhuis bereiken.  
Spijtig, want een snelle reanimatie met behulp van een 
automatische externe defibrillator (AED) waardoor het 
normale hartritme kan herstellen, is bewezen levensred-
dend. Een AED mag door iedereen gebruikt worden en  
is volkomen veilig.” 

Dat zegt dokter Pascal Vranckx, cardioloog-intensivist in het 
Hartcentrum Hasselt en lid van de Medische Commissie van 
Rode Kruis-Vlaanderen.

“De sporthal waar wij trainen was een van de eerste plaatsen 
in België waar een defibrillator aanwezig was. Wij dachten als 
trainers van de Ninjutsu-club: ‘Leuk, maar wat doen we ermee?’ 
We hadden geen ervaring met zo’n toestel. Een tijdje daarna 
kregen we dankzij de stad Sint-Truiden de kans om een oplei-
ding reanimeren en defibrilleren te volgen. We waren meteen 
enthousiast want zo’n cursus past helemaal in de visie van onze 
club. Wij zijn een club zonder competitie en willen onze leden 
meer bijbrengen dan de sport. Een eerstehulpcursus hoort er 
dus zeker ook bij. In het eerste jaar werden alle trainers opge-
leid, nu zijn de leden van 17 en 18 jaar aan de beurt. Het doet ons 
plezier dat ook zij interesse tonen en enthousiast zijn. Wij bellen 
ook steeds met de mensen van het Rode Kruis om te weten hoe 
de cursus met onze leden verliep. Wij zijn de stad dankbaar voor 
de aanschaf van de AED en zijn erg tevreden dat we kosteloos 
de cursus kunnen volgen.” 

Trainer Ninjutsu, Mimi Morreau-Vandeweyer

Is uw sportclub al  
hartveilig?

Neem contact op met de projectmanager van het Hartveilig-project. Onze manager 
kan bij u langskomen om u meer informatie te bezorgen en begeleidt uw sportclub.

Motstraat 40 | 2800 Mechelen | tel. 015 44 34 80 | hartveilig@rodekruis.be

Voor meer informatie kunt u ook terecht bij uw plaatselijke Rode Kruisafdeling of op 
www.hartveilig.rodekruis.be.

Eerste hulp voor  
bedrijfseerstehulpverleners

Tel. 078 053 054

bedrijfseerstehulp@rodekruis.be
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