
 
Voorlichtingsavond AED. 17-10-2022 in Oostwold 

Oostwold heeft ook een AED, om het apparaat te kunnen bedienen                                                  
is het goed om daarvoor een training te volgen.                                                                                

Wilt u ook hulp kunnen bieden bij een hartstilstand,                                                                     
kom dan naar de voorlichtingsavond  

op maandagavond 17 oktober 2022  

in Eben Haezer, Klinkerstraat 16 in Oostwold.  

Aanvang: 19.00 uur.  

Er zijn geen kosten aan verbonden .  

Geef u op a.u.b. Tel: 0621524096  

of via mail adres:  info@dorpsbelangen-oostwold.nl 

************************************************ 

AED 

Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan 
herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok.  

Wanneer is een AED nodig? 

Bij een hartstilstand staat het hart meestal niet helemaal stil. Dat lijkt alleen zo. De hartkamers worden 
heel snel en chaotisch geprikkeld. Het hart kan hierdoor niet meer samentrekken en bloed 
rondpompen. Een AED kan een schok geven om het hart te resetten en weer normaal te laten kloppen.  

Een AED geeft alleen een schok als dat nodig is 

 Een AED geeft geen schok als het hart echt stil staat. 
 Een AED geeft ook geen schok als je bewusteloos bent, maar je hart goed werkt.  

 Hoe werkt een AED? 
 Een AED bestaat uit 2 elektroden die je op de borstkas van het slachtoffer plakt. Hierdoor kan 

het apparaat het hartritme beoordelen. Daarna vertelt het apparaat wat je moet doen. Je krijgt 
dan te horen of je bijvoorbeeld door moet gaan met reanimeren of op de knop moet drukken 
om een schok toe te dienen. Het bedienen van een AED is niet moeilijk, maar het is goed om 
dit te oefenen. 

 Wist je dat je altijd kunt helpen? 

Je kunt altijd hulp bieden bij een hartstilstand, ook zonder dat je weet waar een AED hangt. 

 Bel altijd 112 als je denkt dat iemand een hartstilstand heeft. 
 Burgerhulpverleners in de buurt van het slachtoffer krijgen een oproep om hulp te bieden. Een 

deel van hen krijgt de locatie van een AED buurt en haalt die eerst op. 
 Door direct 112 te bellen komen er dus mensen in jou buurt in actie. Zo help jij mee om 

levens te redden! 

Organisatie   “Vereniging  Dorpsbelangen  Oostwold” 


