TIP MEI: samen gaan voor een ‘hart’ veilig bedrijvenpark
bedrij

Wekelijks worden in Nederland 300 mensen door een hartstilstand getroffen. Dit kan iedereen,
ongeacht leeftijd, conditie en leefstijl overkomen. Indien een slachtoffer binnen 6 minuten na een
hartstilstand wordt gereanimeerd en via een AED (hartdefibrillator)
(hartdefibrillator) schokken krijgt toegediend, stijgt
de overlevingskans aanzienlijk (tot 70%). In navolging van de Hartstichting kijkt parkmanagement
Papendorp of het mogelijk is om 6-minuten
6
zones te realiseren
aliseren op het bedrijvenpark. De eerste stap
hierin is het in kaartt brengen en houden van de aanwezige AED’s op het bedrijvenpark.
Heeft u nog geen AED?
Op onze parkmanagement website www.parkmanagement-papendorp.nl vindt u bij ‘belangrijke
gegevens’ een overzicht van de aanwezige AED’s op het bedrijvenpark. Zo ziet u direct welke
omliggende bedrijven beschikken over een AED (inclusief contactgegevens).
Belangrijk als u al een AED heeft
- Is uw AED nog up to date (controle batterij etc.)?
etc.)
- Is uw personeel nog voldoende bekend met de instructies voor het gebruik van de AED?
AED melden
Beschikt uw bedrijf over een AED en mogen ook andere ondernemers hier gebruik van maken, dan
vernemen wij dat graag. Wij zullen uw beschikbare AED dan ook vermelden in het AED overzicht, dat
wij graag zo up to date mogelijk willen houden.
Eerder een AED gemeld?
Heeft u eerder een AED bij parkmanagement gemeld, wilt u dan controleren of de gegevens juist
vermeld staan? Mochten deze gegevens niet meer kloppen dan vernemen wij het graag.
Samen gaan wij voor een ‘hart’ veilig bedrijvenpark!
be

Toelichting AED:
AED is de afkorting voor automatische externe defibrillator,
defibrillator, een apparaat waarmee gereanimeerd
kan worden. In heel Nederland zijn en worden dergelijke apparaten geplaatst.
Door bij een hartstilstand vroegtijdig (binnen 3 tot 5 minuten) het hart te defibrilleren vergroot men
de kans op overleven tot 70%. Iedere minuut dat er gewacht wordt met defibrillatie, neemt de
overlevingskans met 10 tot 12% af. Met een gemiddelde aanrijdtijd
aa
tijd van een ambulance van
12 minuten is de gemiddelde overlevingskans 10%.
In principe mag iedereen een AED gebruiken. Ook als u nog nooit een cursus heeft gevolgd.
Nederland kent geen wettelijke bezwaren. Uit onderzoek blijkt dat ook ongetrainde mensen een
AED succesvol in kunnen zetten. Het heeft dus altijd zin. Maar een training verhoogt de kans op
succes wel aanzienlijk.

