
Reanimatieonderwijs  
redt levens !
Elk jaar krijgen in Limburg 750 mensen een 
hartstilstand. Dat zijn 2 mensen per dag. 
In ongeveer 84% van de gevallen gebeurt dit 
thuis. Driekwart van de mensen overleeft dit 
niet. Het gaat om mensen die onverwacht en 
voortijdig overlijden, op een moment dat ze 
nog veel van het leven te verwachten hebben.  



Deze cijfers hoeven niet zo hoog te zijn. 
In veel gevallen wordt plotse hartstil-
stand veroorzaakt door kamerfibrille-
ren, waardoor het bloed niet meer  
rondgepompt wordt. Wanneer niet 
wordt ingegrepen, overlijdt het slacht-
offer. Daarom is snel ingrijpen essenti-
eel. Dit kan met een defibrillator die het 
hart weer in het normale ritme brengt. 
Tot deze levensreddende schok gege-
ven is, is reanimatie nodig. De grootste 
kans op overleving is aanwezig als een 
omstander hier onmiddellijk mee  
begint. Uit onder zoek in Limburg blijkt 
dat  dit helaas nog niet altijd gebeurt. 
Reanimatieonderwijs op middelbare 
scholen kan hier verandering in brengen. 

Waarom op middelbare scholen? 
Er zijn veel voordelen bekend van reanimatie- 
onderwijs op school. Studies hebben 
aangetoond dat deze manier zeer doeltreffend 
is als het gaat om het overbrengen en 
behouden van reanimatiekennis en 
-vaardigheden. Bovendien worden alle 
leerlingen bereikt, ongeacht socia le status, 
culturele achtergrond of opleidingsniveau. Het 
project heeft de leerlingen veel te bieden: ze 
leren om een ander te helpen en niet hulpeloos 
toe te kijken als iemand een hartstilstand krijgt. 

Dat bevordert hun verantwoordelijkheids-
gevoel en burgerschapszin. 

Waaruit bestaat het onderwijs?  
De leerlingen leren hoe ze moeten 
reanimeren en hoe ze met behulp van een 
automatische externe defibrillator (AED) 
kunnen defibrilleren. De leerlingen krijgen 2 
lesuren training per jaar, ieder jaar krijgen zij 
een herhalingstraining. Een voorbeeldproject 
voor Nederland, waarmee reanimatiekennis 
en -vaardigheden breed in de samenleving 
verspreid worden.  
 
De lessen worden gegeven door speciaal daar-
voor opgeleide studenten geneeskunde van de 
‘Faculty of Health, Medicine and Life Sciences’ 
van Universiteit Maastricht. Daarmee wordt 
aan een tweede doelstelling van het project 
voldaan: het verbeteren van de kennis en de 
vaardigheden van deze studenten ten aanzien 
van het uitvoeren, maar ook het overbrengen 
van reanimatievaardigheden en het bedienen  
van een AED.  

Waarom dit project uw steun verdient
Met reanimatieonderwijs op school kan op 
termijn iedere burger reanimeren en  
worden er vele levens gered.
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Gaat uw hart sneller kloppen voor dit project? Steun ons dan door een  
periodieke - of eenmalige - schenking. Voor meer informatie:


