AED en hoe gaan we er mee om?
LBC bezit een AED apparaat.
AED staat voor Automatische Externe Defibrillator.
Dit een compacte en eenvoudig te bedienen apparaat dat door middel van elektrische schokken het
hartritme weer op gang probeert te brengen.
Het apparaat voert, zodra de elektroden zijn aangesloten op degene die een hartstilstand heeft
gekregen, een analyse uit om vast te stellen wat er aan de hand is.
Alleen bij een fibrillerend hart zal een schok toegediend kunnen worden.
Fibrilleren is het ongecontroleerd trillen van de hartkamers van het hart, waardoor er te weinig
bloed, dus te weinig zuurstof, door het lichaam wordt gepompt.
De meeste AED’s begeleiden de reanimatie met beeld en/of geluid en kunnen de analyses opslaan
(hartfilm), ook als er geen schok geadviseerd wordt.
Iedereen in Nederland kan en mag in principe een AED gebruiken.
Een korte training als AED bedienaar helpt om in noodgevallen snel en doeltreffender te handelen.
Het AED apparaat wordt jaarlijks op zijn werking gecontroleerd.
AED bedienaar
In de barzaal en bij het AED apparaat hangt een lijst van leden die het AED apparaat kunnen
bedienen.
Deze leden krijgen eens per jaar een herhalingscursus om de te verrichten handelingen op een goede
manier te kunnen uitvoeren. Ook nieuwe inzichten worden hierbij besproken.
Wel of niet reanimeren?
Mocht er gebruik gemaakt moeten worden van het AED apparaat Is het van belang om te weten of
degene die een hartstilstand heeft gekregen daadwerkelijk geholpen wil worden.
Wanneer hij of zij niet gereanimeerd wil worden moet dat duidelijk kenbaar zijn voor de AED
bedienaar.
Hoe kunt u dit aangeven?
1. Het beste is dat diegene die een hartstilstand krijgt een niet-reanimeerpenning bij zich draagt;
2. Of dat de leden via een wilsovereenstemming duidelijk aangeven dat zij niet gereanimeerd
willen worden. Deze wilsovereenkomst moet dan wel in het bezit zijn van LBC. De namen van
deze leden staan op een lijst bij het AED apparaat. Het probleem hierbij is dat niet elke AED
bedienaar weet wie wie is. Daarnaast weet de AED bedienaar niet of de lijst actueel is.
Te volgen gedragslijn
Het bestuur is er dan ook voorstander van dat degene die niet gereanimeerd wil worden een niet
reanimeerpenning draagt, zodat de AED bedienaar direct weet dat hij niet in actie hoeft te komen.
De lijst die momenteel bij het AED apparaat hangt van leden die bij een hartstilstand niet
gereanimeerd willen worden zal daarom ook worden weggehaald.
Hiermee worden eventuele discussies over wel of niet reanimeren voorkomen.
Niet reanimeren betekent voor LBC dat u een niet-reanimeerpenning draagt!

