PER JAAR WORDEN IN NEDERLAND CIRCA 16.000
MENSEN GETROFFEN DOOR EEN HARTSTILSTAND.
DAT BETEKENT VOOR DUIVEN, GROESSEN EN LOO
DUS CIRCA 25 MENSEN PER JAAR.
DE MEESTE SLACHTOFFERS VAN EEN HARTSTILSTAND BEVINDEN ZICH IN EN ROND HET HUIS.
MOMENTEEL OVERLEEFT MAAR 5 TOT 10% VAN DE
SLACHTOFFERS.

Stichting AED-netwerk Gemeente Duiven
Drukkerij Pronto Print
De Reus’ Communicatie & Publiciteit
Notariaat Duiven
Grip accountants en adviseurs
Automatiseervoormij.nl
Willems technisch adviesbureau
MKB Duiven
Gemeente Duiven
Stichting AED-netwerk Gemeente Duiven wordt gesteund door:

EEN LEVEN
HOEFT NIET TE STOPPEN
BIJ EEN HARTSTILSTAND...

Wat is AED?
Een Automatische Externe Defibrillator
is een draagbaar toestel dat wordt
gebruikt bij een persoon met een
plotselinge hartstilstand. Deze AED
onderzoekt zelf de patiënt en brengt
zonodig een elektrische schok toe, met
als doel het hart weer in een normaal
ritme te brengen.

Hoe werkt het AED-netwerk?
Hulpverlening in de eerste 6 minuten
na een hartstilstand is cruciaal. Hoe
eerder gereanimeerd wordt met een
AED-toestel hoe beter. Directe hulpverlening geeft een overlevingskans van
60-70%.

DE AANRIJTIJD VOOR DE AMBULANCE
BEDRAAGT VOOR DUIVEN GROESSEN
EN LOO CIRCA 8 TOT 12 MINUTEN.
DAT IS IN GEVAL VAN EEN HARTSTILSTAND DUS TE LANG!

Bel bij een hartstilstand direct 112. De
meldkamer alarmeert meteen de ambulancedienst en AED-alert. AED-alert
stuurt een sms naar hulpverleners in de
directe omgeving en meldt aan
andere hulpverleners waar zich een
AED-toestel bevindt. De hulpverlener
begint direct met hartmassage en
mond-op-mondbeademing. Als de
hulpverlener met het AED-toestel
arriveert, worden een of meer krachtige
stroomstoten toegediend. Als daarna de
ambulance arriveert, nemen de
paramedici de hulpverlening over.

Leden van MKB Duiven hebben
besloten om samen te werken aan de
oprichting van Stichting AED-netwerk
Gemeente Duiven. Dit is ook in o.a. de
gemeenten Lingewaard, Westervoort en
Overbetuwe gebeurd en werkt heel
goed. Het initiatief sluit eveneens aan
bij de campagne ‘6 MINUTEN’ van de
Nederlandse Hartstichting (www.6minuten.nl).

JA, IK WIL
GRAAG HELPEN!
Ik ga naar het internetadres
www.aed-duiven.nl en meld me aan
als:

VRIJWILLIGE HULPVERLENER want

ik ben al bedrijfshulpverlener
(bhv’er) of EHBO’er en wens mijn
kennis en kunde op peil te houden.

VRIJWILLIGE HULPVERLENER en wil
opgeleid worden door een erkend
opleidingscentrum.

SPONSOR en draag financieel bij aan
de aanschaf en exploitatie van een
AED-toestel om de overlevingskans
bij een hartstilstand in Duiven,
Groessen of Loo te vergroten.
ORGANISATIE en stel ons reeds aan-

wezige AED-toestel beschikbaar aan
de stichting zodat deze voor alle
inwoners 24 uur per dag beschikbaar is en wordt onderhouden onder
toezicht van de stichting.

PARTNER en stel mijn deskundigheid
beschikbaar voor het adviseren en
ondersteunen van het bestuur van
de stichting.
Na het keuzemenu op de
internetpagina www.aed-duiven.nl
wordt u gevraagd uw persoonlijke
gegevens of de gegevens van uw
organisatie in te vullen.
Na afronding zullen wij uw
aanmelding bevestigen en u op de
hoogte houden.

Wat is er nodig voor een goed AED-netwerk?
Voldoende AED-toestellen, gelijkmatig verspreid in de wijken
en dag en nacht bereikbaar. Voor een goed netwerk denken
we 25 AED-toestellen nodig te hebben.
Voldoende vrijwillige hulpverleners, ongeveer 500 in de
gemeente. De hulpverleners worden door erkende
opleidingscentra opgeleid.
Alle toestellen en opgeleide hulpverleners die willen
deelnemen worden aangemeld bij AED-alert. Alle toestellen
en hulpverleners worden verzekerd.
Het streven is om in een periode van 2-3 jaar een dekkend
AED-netwerk tot stand te brengen. De kosten worden
geraamd op circa € 50.000. We zijn nu in de fase van
een haalbaarheidsonderzoek dat we in oktober 2012
willen afronden.

Wat kunt u doen om te helpen?
U kunt zich eenvoudig via www.aed-duiven.nl aanmelden
als vrijwillige hulpverlener of sponsor. U wordt opgeleid door
opleidingscentra tegen een gereduceerd tarief. Daarnaast
kunt u ons helpen met een vrijwillige bijdrage. Er is veel
geld nodig. Dus wilt u of wil uw bedrijf, organisatie,
vereniging, school, bedrijfskantine ons ook hierbij steunen
dan is uw bijdrage meer dan van harte welkom.

