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De kans een
mensenleven
te redden krijg
je niet elke dag
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Gewoon doen! Meer weten?

Alles komt samen in Leudal
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Kijk dan op www.leudal.nl of neem
contact op met jouw dorpsraad of
de plaatselijke EHBO-vereniging.
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‘Hart voor Leudal’
Wekelijks worden in Nederland ruim 300 mensen getroffen door een plotselinge
stilstand in de bloedsomloop. In ongeveer 80% van de gevallen gebeurt dat thuis.
Op zulke kritieke momenten is het goed als er hulp dichtbij is. Hulp die jij misschien

Een AED is een draagbaar toestel dat wordt gebruikt bij een
persoon met een circulatiestilstand. Op een geautomatiseerde
manier wordt een elektrische schok toegediend om
het hart weer in een normaal ritme te brengen.

wel kunt bieden…

Dit wordt ook wel defibrillatie genoemd.

De gemeente Leudal werkt samen met de
dorpsraden en EHBO-verenigingen aan
een dekkend netwerk van Automatische
Externe Defibrillatoren (AED) voor alle
kernen binnen de gemeente, inclusief een
daarbij behorend netwerk van vrijwilligers.
De Regionale Ambulance Voorziening
Limburg Noord (RAVLN) is mede initiatiefnemer van het project.

Stilstand in de bloedsomloop

Iets voor jou?

In de meeste gevallen van een plotselinge stilstand van de bloedsomloop is het
normale hartritme, vaak als gevolg van
een acuut hartinfarct, zeer ernstig verstoord. Het hart pompt dan geen bloed
meer door het lichaam. Het slachtoffer
raakt daardoor bewusteloos en zal overlijden als er niet snel wordt ingegrepen.
Een dekkend netwerk van vrijwilligers
kan jaarlijks in Noord- en Midden-Limburg
ca. 200 mensenlevens redden.

Als getrainde vrijwilliger krijg je straks
een sms-berichtje van de RAVLN op het
moment dat ook de ambulances uitrukken.

Gezocht:
vrijwillige hulpverleners
De ambulancediensten hebben een AED,
maar kunnen in de praktijk, door het steeds
drukker wordende verkeer, meestal niet
sneller dan 8 tot 10 minuten na de melding
ter plaatse zijn. Zeker in een plattelandsgemeente als Leudal spelen afstanden
een grote rol. Er gaat dus veel levensreddende tijd verloren. Daarom zoeken
wij vrijwilligers die als eerste ter plekke
kunnen zijn.
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Hoe kun jij je aanmelden?
Als je geïnteresseerd bent om je aan
te melden als vrijwilliger, stuur dan een
e-mail met je naam, adres en telefoonnummer naar hartvoorleudal@leudal.nl.
Je ontvangt dan informatie over de
mogelijkheden tot het volgen van een korte
cursus.
Heb je vragen of wil je meer informatie,
neem contact op met jouw dorpsraad of
de plaatselijke EHBO-vereniging. Natuurlijk kun je ook contact opnemen met de
gemeente. Bel dan 0475 - 85 90 00 of mail
naar hartvoorleudal@leudal.nl.
Op onze website www.leudal.nl vind je
overigens ook meer informatie over dit
onderwerp.
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