





Wat is een AED? 

Een AED (Automa-sche Externe Defibrillator) is een draagbaar apparaat dat 
het hartritme weer kan herstellen bij een harts-lstand. Dit gebeurt door het 
geven van een elektrische schok. Een AED in de buurt is van levensbelang. De 
kans op overleven is vele malen groter als reanima-e binnen 6 minuten 
plaatsvindt.   

Wat doet een AED? 

Bij een harts-lstand staat het hart meestal niet helemaal s-l. Dat lijkt alleen 
zo. De hartkamers worden heel snel en chao-sch geprikkeld, waardoor ze niet 
meer samentrekken. Dit heet ventrikelfibrilleren. Een AED is dan nodig om 
het hart te reseDen en weer normaal te laten kloppen. Dit reseDen noemen 
we defibrilleren. 

Wie mag een AED gebruiken? 

Iedereen mag een AED gebruiken. De AED geeF zowel gesproken als visuele 
instruc-es. Volgens het Rode Kruis kan iedereen een AED bedienen, want het 
apparaat vertelt precies wat je moet doen. Maar het is wel beter om dit te 
leren en oefenen -jdens een reanima-ecursus. Je leert hoe een AED werkt en 
je oefent met het aansluiten en bedienen.  

Wat is de 6-minuten zone?  

In een 6-minuten zone bieden mensen binnen 6 minuten de juiste hulp bij 
een harts-lstand. Ze bellen 112, starten met reanimeren en zeDen een AED 
in. Hiermee vergroot je de kans op overleven van het slachtoffer aanzienlijk. 
Snelle hulp maakt het verschil tussen leven en dood. Hoe meer AED’s 
beschikbaar zijn in een 6-minuten zone, hoe beter. 

Reanimeren binnen 6 minuten verhoogt de kans op overleving aanzienlijk! 

Reanimatie redt levens!



Beschikbare AED’s in Bakel. 

Een inventarisa-e gedaan door de EHBO-vereniging Bakel samen met De 
Stem Van Bakel heeF te zien gegeven dat er in drie 6-minuten zones in Bakel 
nog geen AED is, en dat er twee 6-minuten gebieden zijn waar de AED niet 
24-uur toegankelijk is. Is er bij u een AED die niet (al-jd) toegankelijk is en/of 
die niet geregistreerd is, meldt u dan bij de werkgroep AED. 

Wat kunt u doen? 

Als inwoners van Bakel willen we zelf het ini-a-ef nemen om in elk 6-minuten 
gebied een al-jd toegankelijke AED te plaatsen. Daarnaast proberen we 
zoveel mogelijk mensen te overtuigen van de noodzaak een reanima-ecursus 
te volgen. 

Elke bijdrage – groot of klein – is waardevol! 

Voor een goede dekking in Bakel zijn de volgende zaken nodig:  
• Drie AED’s.  
• Kasten waarin ze geplaatst kunnen worden in ruimtes die 24/7 openbaar 

bereikbaar zijn.  
• Verzekeringen. 
• Opleidingen voor inwoners die een reanima-ecursus willen gaan volgen. 

Wij zijn dankbaar voor alle dona-es: 
op bankrekening: NL83 RABO 0116 2163 95 
t.n.v. De Stem Van Bakel 
o.v.v. “AED Bakel” 

HeeE u nog vragen of wilt u meer informaFe? 

Neem dan contact op met de Werkgroep AED: 
Contactpersoon: Hein van de Berg, voorziDer EHBO Bakel 
Telefoon: 06-3033 2971 
Email: buurtaedbakel@mail.com 
Website:  www.destemvanbakel.nl/werkgroep-aed 

Bron: www.harts-ch-ng.nl
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