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I
Als elke seconde teltAls elke second
Je kunt maar beter
niet in Groningen,
Friesland of Dren-
the zijn wanneer je
hart hapert. Het
klinkt zuur, maar
het is een hard ge-
geven. De overle-
vingskans bij hart-
stilstand is in deze
provincies lager
dan elders in Ne-
derland.

HartslagNu
Het burgernetwerk HartslagNu startte eind
2012 met zijn activiteiten en inmiddels is er al
tienduizend keer een oproep uitgegaan om
ergens assistentie te verlenen. Ongeveer
70.000 mensen nemen deel en dat aantal
groeit nog altijd gestaag. In het Noorden heeft
Drenthe de meeste deelnemers (0,80 procent
van de bevolking). Friesland volgt met 0,53
procent en Groningen sluit de rij met 0,34
procent.
Meer informatie: www.hartslagnu.nl

I edere seconde telt als de motor van ons
lichaam het laat afweten. Bij een circu-
latiestilstand treedt al na zes minuten

blijvende schade op aan de hersenen. Zie-
daar het belang van reanimatie. De stichting
Fryslân Hartveilig ijvert voor het opleiden
van meer vrijwilligers en het beschikbaar
maken van zoveel mogelijk AED’s, apparaten
die door een elektrische schok toe te dienen
het hartritme weer op gang kunnen bren-
gen.

Erwin Duursma en Peter de Ruiter zijn
bestuursleden van de stichting. Duursma
werkte eerder bij zorgverzekeraar De Fries-
land en stond daar aan de basis van een
cursus waarmee vierduizend verzekerden
zich het reanimeren eigen konden maken.
De Ruiter werkt als ambulanceverpleegkun-
dige en heeft dus in zijn werk geregeld te
maken met een hartstilstand.

Het komt ongeveer driehonderd keer per
week voor dat ergens in Nederland bijstand
moet worden verleend bij een hartstilstand.
Door de vergrijzing zal dat aantal de komen-
de jaren nog wat verder oplopen.

,,Zolang we alleen afhankelijk zijn van
professionele hulpverleners blijft het aantal
mensen dat blijvend schade oploopt door
een hartstilstand of zelfs overlijdt, hoog.
Voor hulpdiensten geldt een maximale
aanrijtijd van vijftien minuten, maar bij een
hartstilstand moet je sneller ter plekke zijn.
Daarom werken wij met anderen aan een
netwerk van burgerhulpverleners dat snel in
werking kan worden gezet. Dat kan alleen
als die hulpverleners goed zijn opgeleid en
precies weten wat ze moeten doen.’’

HartslagNu heet het landelijke oproepnet-
werk dat in Friesland wordt beheerd door de
in Drachten gevestigde Meldkamer Noord-
Nederland. Bij een reanimatiemelding be-
oordeelt de meldkamer of er tijdwinst ge-
maakt kan worden door vrijwilligers op te
roepen. Is dat het geval dan gaat er een sms
naar de vrijwilligers die zich op dat moment
bevinden in de buurt van het slachtoffer.

In Friesland zijn nog erg veel witte vlek-
ken. Het aantal burgers dat een reanimatie-
cursus volgde en de kennis ook op peil
houdt, is te beperkt en ook de verspreiding
van AED’s laat nog veel te wensen over.

seconde
Duursma en De Ruiter: ,,We streven naar
duizend beschikbare AED’s bij HartslagNu,
en dat zijn er nu nog maar 485. Kijk je naar
het totaal aantal mensen in Friesland dat een
reanimatiecursus heeft gevolgd, dan zitten
we op 3500, terwijl het er eigenlijk 6000 of
7000 zouden moeten zijn. En in 2018 willen
we de hartveiligste provincie zijn met nog
eens dubbel zoveel burgerhulpverleners.

Ook de beschikbaarheid van AED’s ligt in
Friesland nog op een veel te laag peil. Bij
bedrijven en openbare instellingen zijn ze
wel te vinden, maar heel vaak op een wat
verborgen plek die in de avonduren en de
weekenden niet of moeilijk bereikbaar is. Bij
sportfaciliteiten is dat al een heel stuk beter.
,,De AED moet net zo gewoon worden als de
brandblusser’’, vindt de stichting Hartveilig
Fryslân.

Hartveilig is nu een paar maanden actief.
Het werk staat dus nog in de kinderschoe-
nen. ,,We hebben ons tot doel gesteld om in
2018 het gewenste peil te halen. Daarvoor
benaderen we gemeenten, dorpsbelangen,
bedrijven, sportorganisaties en huisartsen en
zorginstellingen. De middelen zijn nog be-
perkt, dus het is vooral de kunst om mensen
en groepen te bereiken die het vuurtje verder
kunnen opstoken.’’

Succes is niet altijd verzekerd bij een reani-
matiepoging. ,,Soms komt de hulp te laat of
is de situatie van de patiënt al hopeloos. Het
lastige is verder dat je als vrijwilliger natuur-
lijk maar heel weinig daadwerkelijke ervaring
kunt opdoen. Er kunnen jaren voorbijgaan
zonder dat je hulp wordt ingeroepen. Daar-
om is het zo belangrijk om te blijven oefe-
nen. Want als het zover is, moet je snel en
zonder haperen kunnen ingrijpen. Daar
worden cursisten ook op getraind.’’

Ook nazorg voor de hulpverlener is be-
langrijk, onderstrepen Duursma en De Rui-
ter. ,,Er komt heel wat emotie bij kijken. Zeker
als de reanimatiepoging vergeefs is. En ver-
geet niet, de persoon die je moet reanimeren
kan een bekende zijn. Het heeft altijd een
enorme impact.’’
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Meer informatie: www.fryslanhartveilig.frl
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