
 

 

 

Informatiebijeenkomst  

Op maandag 16 april organiseert de gemeente Horst aan de Maas, in samenwerking met de 
Regionale Ambulance Voorziening Limburg Noord (RAVLN), een informatiebijeenkomst over het 
project Burger Hulpverlening Limburg (BHL).  
 
Wanneer:  maandag 16 april 2012 
Waar:   Gemeentehuis Horst aan de Maas 
  Wilhelminaplein 6, Horst 
Aanvang:  19.30 uur 

Waarom is een dergelijk initiatief nodig? 

In de meeste gevallen van een plotse circulatiestilstand is het normale hartritme, vaak als gevolg van 
een acuut hartinfarct, zeer ernstig verstoord. Het gevolg is dat het hart geen bloed meer door het 
lichaam pompt. Het slachtoffer is bewusteloos en zal overlijden als er niets gedaan wordt. 
Wanneer bij een circulatiestilstand direct 112 wordt gebeld, binnen drie minuten gestart wordt met 
reanimatie en (indien nodig) binnen zes minuten wordt gedefibrilleerd (toedienen elektroshok) met 
een AED, zijn de kansen op herstel van hartritme groot, ongeveer 35-40%. Na deze zes minuten 
blijven reanimatie en defibrillatie natuurlijk nodig, maar de kansen nemen met iedere minuut sterk 
af, tot minder dan 10% kans na twaalf minuten.  
De ambulancediensten hebben een defibrillator, maar kunnen in de praktijk, o.a. door het steeds 
drukker wordende verkeer, meestal niet sneller dan acht tot tien minuten na de melding ter plaatse 
zijn. Er gaat dus veel kostbare tijd verloren. 

Hoe moet dit er in de praktijk uit gaan zien?  
 
De meldkamer van de RAVLN zal bij een 112 melding van een ‘mogelijke’ reanimatie niet alleen twee 
ambulances naar het slachtoffer sturen, maar ook twee soorten sms’jes naar een groep van 
(burger)vrijwilligers die in de buurt van het slachtoffer woonachtig of werkzaam zijn.  
Eén groep vrijwilligers krijgt een tekstbericht om direct naar het slachtoffer te gaan en te beginnen 
met basale reanimatie. De andere groep krijgt een bericht om een nabije AED op te halen en dan 
direct naar het slachtoffer te gaan. Vanwege het feit dat een vrijwilliger verhinderd kan zijn, zullen 
uit beide hulpgroepen meerdere mensen tegelijkertijd een tekstbericht ontvangen.  

Voorwaarden deelname 
 
Buiten een geldig reanimatie certificaat/ diploma (volgens de richtlijnen van de Nederlandse 
Reanimatie Raad- NRR) en een goede gezondheid is het verplicht om een éénmalige 
informatiebijeenkomst bij te wonen. Deze bijeenkomst is om u voor te bereiden op situaties waar u 
eventueel in terecht kunt komen en om antwoord te geven op uw vragen.  
 
 

http://www.horstaandemaas.nl/�


De bijeenkomst duurt ongeveer anderhalf tot twee uur en bestaat o.a. uit de onderdelen:  

- Cijfers- en wetenswaardigheden met betrekking tot reanimatie en AED gebruik  
- Aanleiding, kenmerk en werking van het project.  
- Aansprakelijkheid, verantwoordelijkheid en schijnveiligheid.   
- Wat het betekent voor u als vrijwilliger om ingeschreven te staan. 
- Registratie en herregistratie.  

Voor geïnteresseerden die nog niet in het bezit zijn van een geldig reanimatie certificaat is er de 
mogelijkheid om kosteloos een reanimatie + AED cursus te volgen. U kunt dit na afloop van de 
informatiebijeenkomst aangeven op het belangstellingsregistratieformulier.  

Stand van zaken 
 
Hieronder ziet u een overzicht (van maart 2012) van het aantal (in het alarmeringssysteem) 
aangemelde vrijwilligers per dorpskern.  

America 12 
Broekhuizen 3 
Broekhuizenvorst 7 
Evertsoord 12 
Griendtsveen 4 
Grubbenvorst 10 
Hegelsom 5 
Horst 47 
Kronenberg 16 
Lottum 18 
Meerlo 18 
Melderslo 7 
Meterik 7 
Sevenum 32 
Swolgen 16 
Tienray 17 
 233 

 

Bent u een van deze 233 vrijwilligers?  Log dan eens in op www.burgerhulpverleninglimburg.nl om te 
kijken waar bij u in de buurt AED’s aangemeld zijn bij het alarmeringssysteem. De afgelopen weken 
hebben verschillende bedrijven hun AED naar buiten geplaatst en aangemeld. Ook  zijn er een aantal 
nieuwe AED’s door de gemeente aangeschaft een aangemeld.  

Meer informatie 
 
Voor meer informatie over het project kunt u kijken op www.burgerhulpverleninglimburg.nl of volg 
ons op twitter via www.twitter.com/bhlravln  
 
U kunt ook contact opnemen met :  
Mevrouw S. Manders   Burger Hulpverlening Limburg  088-0330242  
De heer L. Logister   Gemeente Horst aan de Maas  077-4779777 

http://www.burgerhulpverleninglimburg.nl/
http://www.burgerhulpverleninglimburg.nl/
http://www.twitter.com/bhlravln

