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Welkom bij AED-Alert

NIEUWS: Reanimatie Oproep
Net erk (RON)
In juni is een beleidskader afgerond,
waarin omschreven staat hoe een
landelijk reanimatie oproepnetwerk
gerealiseerd kan worden. Een
belangrijke stap om van heel
Nederland een goed werkende 6
minuten zone te maken (Momenteel
is AED-Alert de grootste aanbieder
van een Reanimatie Oproep
Netwerk. 10 van de 25
veiligheidsregio's maakt momenteel
gebruik van AED-Alert om burgers in
te schakelen bij een hartstilstand).
Het kader is gezamenlijk met
organisaties voor vrijwilligers,
ambulance, onderzoekers, de
Reanimatieraad en Hartstichting opgesteld. In totaal 17 partijen. Bijna
een jaar hebben zij in vier werkgroepen gewerkt aan het beschrijven
van het RON. Daarbij heeft ook een werkconferentie meegeholpen
aan het eindresultaat: Een consensus tussen alle partijen en een
duidelijke richting voor de toekomst.
Reanimatie oproepnet erk (RON)
Met een landelijk RON worden bij een reanimatie via de meldkamer
vrijwilligers opgeroepen om snel te helpen reanimeren en een AED te
halen. Nu gebeurd dit al op veel plekken door goede lokale initiatieven,
maar dit netwerk
is nog niet dekkend voor heel Nederland. Een landelijk werkend
netwerk is nodig om de overlevingskans bij een hartstilstand te
optimaliseren. De minister wil de ontwikkeling van dit netwerk
ondersteunen. En heeft daarom opdracht gegeven een beleidskader te
schrijven voor een goed landelijk afgestemd systeem.
Hoe erkt een RON?
Een reanimatieoproepnetwerk bestaat uit drie componenten:
Mensen (opgeleide vrijwilligers / burgerhulpverleners)
Een oproepsysteem (technische voorziening)
AED s (Automatische Externe Defibrillatoren)
Bij een melding van een hartstilstand bij 112, worden de ambulances
door de centralist van de meldkamer uitgezonden. Gelijktijdig
activeert de centralist het reanimatieoproepsysteem. De vrijwilliger in
de directe omgeving van het slachtoffer worden per sms opgeroepen
om naar het slachtoffer te gaan, resp. naar de dichtstbijzijnde, bij het
netwerk aangemelde AED. De vrijwilliger die het eerst bij het
slachtoffer komt begint met reanimeren. Na aankomst van de
vrijwilliger met de AED wordt deze toegepast. Na aankomst van de
ambulances wordt het reanimeren door het ambulancepersoneel
overgenomen en wordt het slachtoffer voor verdere behandeling naar
het ziekenhuis vervoerd.
Een landelijk werkend netwerk is nodig om de overlevingskans bij een
hartstilstand te optimaliseren. De minister wil de ontwikkeling van dit
netwerk ondersteunen.
Meer informatie op: www.reanimatieoproepnetwerk.nl of op de site
van de Nederlandse Hartstichting
.aed-alert.nl
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van de Nederlandse Hartstichting
Belang ijke pda e be effende he aanmelden an deelneme
en AED' . Lee e de ...
O e AED-Ale
AED-Alert is een systeem dat door de meldkamers in Nederland
gebruikt kan worden ter ondersteuning van de reguliere hulpverlening.
Iedereen die een hartstilstand krijgt is gebaat bij snelle hulp. Hoe
eerder er gereanimeerd en gedefibrilleerd wordt des te beter. De
kracht van het systeem is het samenbrengen van een slachtoffer, een
burgerhulpverlener en een beschikbare AED.
Nadat 112 is gebeld en er geconstateerd is dat het om een reanimatie
gaat, wordt vanuit de meldkamer het AED-Alert systeem opgestart.
Na het uitsturen van de ambulance wordt AED-Alert geactiveerd. Het
systeem zoekt in een straal van maximaal 1000 meter rondom de
postcode en het huisnummer van de locatie van het slachtoffer naar
ingeschreven burgerhulpverleners.
Het systeem kan twee soorten berichten uitsturen:
Een reanimatiebericht aan deelnemers om direct naar het
slachtoffer te gaan en te starten met reanimatie (reanimatie
is van levensbelang, ook wanneer er geen AED voorhanden
is)
Een defibrillatiebericht aan deelnemers om eerst een AED op
te halen en vervolgens naar het slachtoffer te gaan en te
starten met hulpverlening
Door scheiding aan te brengen tussen mensen die kunnen reanimeren
en mensen die kunnen defibrilleren wordt nodeloos tijdverlies
voorkomen.
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Wa i AED-Ale ?
Lees verder

AED-Alert B.V.
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