
Plotselinge hartstilstand 
 Samen naar een betere 

overleving 
Ton Gorgels 
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Incidentie hartstilstand in Limburg 

• 67 per 100.000 inwoners per jaar 

• 95 per 100.000 mannen  

• 39 per 100.000 vrouwen 

• 700/jaar 

• 2 per dag 



Maastricht out-of-hospital SCA 1991-2000 
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• Elektriciteit stroomt van   

 A via B en C naar D:  

 samenknijpen van de                               hartcontractie of 
hart spiercellen  pompslag 

• Normaal ECG: 

 

 

 

 

 

 

Elektrische activatie 
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Ventrikel fibrillatie 
NORMAAL 

ECG 

Ventrikel 

fibrilleren 



Plotse hartstilstand is vaak 

het gevolg van een 

hartritmestoornis 

(kamerfibrilleren) 



Behandeling met defibrillator 
 



 



 



Effect van borst compressies 

 



De overlevingsketen 
Alarmeren - Borstcompressies  - Defibrilleren 



Juni 2006: start 
reanimatie 
oproepnetwerk in 
Maastricht West  



Werkt Burgerhulpverlening? 



Reanimatie Oproep Netwerk 
(6-minuten zones) 

Slachtoffer 

Alarmering 

Meldkamer 

RON 
Activering 
Vrijwilligers 

AED 

Activering  
Ambulances 



Onderzoek naar effect burgerhulpverlening in Limburg 



Statistieken over hartstilstand en reanimatie 



De centrale rol van de ambulancedienst bij 
hartstilstand buiten het ziekenhuis 
• Burgerhulpsysteem niet geactiveerd 50% 

• Start reanimatie door ambulancedienst 47% 

• Overleving 26.5% 

• Burgerhulpsysteem wel geactiveerd 
• Ambulancedienst aanwezig binnen 6 minuten 26% 

• Start reanimatie door ambulancedienst 24% 



Bijdrage burgerhulpverlening 

scenario 0 BHV ≥1 BHV 

Aantal reanimaties 131 291 

Schokbaar ritme % 46.5 59.9 

Herstel circulatie % 32.3 42.1 

Levend ontslagen % 16.0% 27.1% 



Voorspellers voor overleving 

Getuige aanwezig 7.28 

Mann. geslacht 2.32 

Jongere leeftijd 0.97 

Reanimatie gestart door getuige 2.96 

Burgerhulpverlening 2.82 

Kortere aanrijtijd ambulance 





Geen bijdrage BHV bij hartstilstand zonder getuige 



BHV helpt vooral bij hartstilstand thuis 



BHV helpt bij langere aanrijtijden ambulance 



BHV helpt vooral ‘s avonds/’s nachts 

Ambulance aanrijdtijd> 11 min. ‘s nachts 34.5% vs. 20.6% overdag 



Burgerhulpverlener als nieuwe schakel  
in de overlevingsketen 



Overleving hangt af van start getuige en 
komst burgerhulpverlening 

Getuige start Burger 

hulpverlener 

start 

%overleving 

- - 8.9 

+ + 45.6 

Openbare plaats met AED 57.3 



Echter: 

Geen  
getuige 
reanimatie 

50% 

Geen 
burger 
vrijwilligers 

31.5% 



Aanpak van hartstilstand 

• Iedere burger moet kunnen reanimeren 

•De beste plaats om dat te leren is in het voortgezet 
onderwijs 

•Uitbreiding burgerhulpverlening/inzet 
politie/brandweer 

•Monitoring van (kwaliteit van) overleving 

 

 
 



Kwaliteit van overleven 

• Gerichte revalidatie draagt bij aan herstel 

• Naar huis ontslagen 92% 

• Cognitief herstel 80% 

• Hervatten dagelijkse activiteiten 97% 

• Deelname aan maatschappelijke activiteiten 91% 

• Terug in de werkkring 72% 

• Moeheid en depressie 



Nieuwe schakel na een hartstilstand: Revalidatie 



Taskforce QRS 
(Qualitative Resuscitation by Students) 

• Reanimatie-onderwijs op school in 
Gelderland/Groningen/Leiden/Limburg/Utrecht 

•Gegeven en georganiseerd door studenten geneeskunde van 
meerdere faculteiten 
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Taskforce QRS Maastricht 

• Sinds 2006 op middelbare scholen 

• Tot op heden: 
• 37,594 reanimatietrainingen gegeven 
• 24.032 unieke leerlingen 

 

• Jaarlijks studenten geneeskunde  

• Tot op heden: 
• 3078 reanimatietrainingen gegeven 
• 1728 unieke studenten 



Taskforce QRS 

• Tot nu toe: 
• Vrijwilligerswerk 
• Financiering door incidentele sponsoring/subsidies 
• Efficiency: training kost nu € 12.50 

• Toekomst 
• Streven naar structurele verankering 

• Taskforce QRS 
• Eigen inzet school 
• Financieringsbron (bv. gemeenten, fondsen) 

 

 



Schakel 1: Reanimatietraining 



Hartstilstand en reanimatie 
Wie is de probleemeigenaar? 

•We zijn op de goede weg, maar het 
kan nog veel beter! 

•Burgerhulpverlening bij hartstilstand 
rolmodel voor participatie van 
burgers en overheidsdiensten 

•Centrale overheid en gemeenten 
(GGD) cruciale rol 



Centrale overheid en gemeenten (GGD) 
cruciale rol  

• Faciliteren van reanimatieonderwijs (op 
school)  
• Scheppen van beleidskaders voor  
•Vrijwilligers 
•Oproepsystemen 
•Monitoren van kwaliteit en effecten 
• REGISTRY! 




