
 

Nieuws van het REANIMATIE TEAM BLESDIJKE 

Blesdijke, het zal je maar gebeuren. Er overkomt je iets, een ongeluk, er is niemand die je kan helpen, er 

is geen apparatuur beschikbaar en je ligt met een hartstilstand langs de Marke- of andere weg. Nu, daar 

komt verandering in. Zoals iedereen in de vorige Kraanties heeft kunnen lezen is er een initiatief gestart 

voor een 6 minuten zone in Blesdijke.  

 

Het gaat om twee hoofdzaken: 

1. Het opleiden van een eerste team van vrijwilligers om reanimatie te kunnen uitvoeren, het in 

stand houden en uitbreiden hiervan. 

2. De organisatie rondom plaatsing en onderhoud van de AED apparaten. 

 

Het eerste deel van punt 1 is al afgesloten! Op donderdag 22 en 29 februari hebben er twee cursus 

avonden plaatsgevonden met 17 deelnemers waarbij alle deelnemers de cursus met goed gevolg 

afgesloten hebben. 

 

In Blesdijke kunnen we er dus gerust op wezen. Een heel team al direct klaargestoomd om bij 

calamiteiten professionele hulp te kunnen verlenen. En laten we hopen dat het nooit zal gebeuren. 

Echter er kan nogal wat gebeuren, dat is de realiteit. Vooral in ons dunbevolkte uitgestrekte dorp met 

een relatief drukke doorgaande weg en veel agrarische en andere ondernemingen. Veel afgelegen. 

 

De 6 minuten zone slaat op de snelheid waarmee iemand ter plaatse kan zijn om, mocht dat nodig zijn, 

te starten met reanimatie. De hulpverleners worden door 112 per SMS opgeroepen om zich zo snel als 

mogelijk naar de plaats van ongeval te begeven.  

 

Onderdeel van de reanimatie is de hulp van een AED apparaat. Wat doet dit apparaat? Nadat de 

electroden aangebracht zijn, meet het apparaat de toestand van het hart van het slachtoffer en 

afhankelijk daarvan wordt er een schok toegediend, met als doel het hart weer op gewone wijze te laten 

kloppen. 

 

Het AED apparaat is natuurlijk nooit exact op de plaats van ongeval beschikbaar, maar moet wel zo snel 

mogelijk bij het slachtoffer terechtkomen. Op de plaats van ongeval zal iemand van de omstanders 

verzocht worden zo snel mogelijk een AED apparaat op te halen. Dit kan dubbelop gaan onder het 

motto: twee is beter dan één, omdat van de opgeroepen hulpverleners er ook een aantal per SMS 

doorkrijgen om zich met het dichtstbijzijnde AED apparaat naar de plaats van ongeval te begeven. 

 

Nu voel je ‘m natuurlijk al aankomen: het mooiste is natuurlijk om zoveel mogelijk van die apparaten 

verspreid over het dorp te hebben. Echter omdat dit dure apparaten zijn, waarbij je ook de plaatsing in 

een daarvoor bestemde kast met aansluiting mee moet rekenen, moet je uitgaan van een eerste 

aanschaf van ongeveer € 1.500,-. Dat maakt de mogelijkheden dus beperkt en moeten we precies 

uitkienen waar we ze willen hebben. 

 

 



 

Dan zijn er verder nog jaarlijkse kosten voor: 

- onderhoud van het apparaat; 

- uitbreiding van het aantal mensen met reanimatie diploma in Blesdijke 

- herhalingscursussen; 

- en die dingen gaan een jaar of 10 mee, daar moeten we dus alvast weer geld voor opzij leggen. 

 

Na aanschaf zit je dan totaal op jaarlijkse kosten van € 200 - € 250 per apparaat. 

 

Er moet dus een hele organisatie opgezet worden. Voor dat doel is er binnen het Dorpsbelang de 

commissie Reanimatie Team Blesdijke in het leven geroepen, ofwel: RTB. 

 

Zitting in deze commissie hebben: 

• Harry Bos 

• Tjitske Bosma 

• Greta van Dijk 

• Els Gerards 

• Jaap van der Meer 

• Karin Steenbeek 

• Elly ter Wal 

• Sanne Wallinga 

• Anneke Wallinga 

• Ciska Berkenbosch 

• Wubbe Berkenbosch 

• Anne Schelhaas 

• Arjen Radewalt (vanuit dorpsbelang) 

zij zullen in de komende periode uitzoeken hoe dit allemaal op te zetten. 

 

De commissie heeft al een doelstelling geformuleerd voor de toekomst; en deze luidt: 

Per 1 januari 2016, 

- hangen er minimaal 2 AED’s in afsluitbare en verwarmde kasten in Blesdijke; 

- zijn er minimaal 20 mensen gecertificeerd in het gebruik ervan; 

- van de gecertificeerde hulpverleners is 2/3e  ’s avonds en in het weekend maar ook overdag in 

het dorp beschikbaar voor oproepen; 

- is financiering geregeld voor de komende drie jaar; 

- zijn alle inwoners van Blesdijke geïnformeerd over dit initiatief; 

- weten alle inwoners van Blesdijke waar we die apparaten hebben hangen. 

 

De voornaamste activiteiten om deze doelstellingen te halen liggen op het vlak van: 

 

1. Logistiek 

- Vaststellen hoeveel apparaten er al beschikbaar zijn bij bedrijven en op welke tijden: 

o Het gaat er in zulke gevallen om op welke tijden die gehaald kunnen worden. Bij de een 

wanneer men ’s avonds thuis is, bij de ander wanneer het bedrijf open is. 

o We weten bijvoorbeeld dat er ’s avonds en in de weekenden één beschikbaar is bij de 

Fa. Logtmeijer. 

- Vaststellen hoeveel apparaten we uiteindelijk nodig zijn. 

- Het zoeken van meer bedrijven binnen Blesdijke die zo’n apparaat zouden willen aanschaffen en 

beschikbaar stellen. 

- Vaststellen waar we de apparaten het beste kunnen plaatsen. 



- Wie in Blesdijke hebben een AED en willen deze beschikbaar stellen? Maak je bekend, bel 0561-

450599 of mail naar cberkenbosch@hetnet.nl. 

2. Financiën 

- Het zoeken van financiële middelen om de apparaten te bekostigen. We kunnen hierbij denken 

aan: 

o Bedrijven in of rond Blesdijke die zouden willen sponsoren 

o Instellingen in of rondom Blesdijke die zouden willen sponsoren 

o Collecte binnen Blesdijke bij de inwoners (voor hen die gereanimeerd willen worden ☺) 

o Subsidie van de Gemeente 

o Bijdrage vanuit het Dorpsbelang 

o Wie spontaan de behoefte voelt opkomen om ons financieel nu al verder te helpen, dan 

hoef je niet af te wachten, je kunt al storten op rek.nr. NL54RABO0149109326 van de 

Vereniging Dorpsbelang Blesdijke o.v.v. RTB. 

 

3. Organisatie 

- Plaatsing van de apparaten 

- Onderhoud van de apparaten (controle, schoonmaken, vervanging van batterijen en opplak-

electroden) 

- Communicatie. Immers iedereen zou moeten weten waar die dingen hangen. Iedereen uit het 

dorp kan namelijk assisteren het apparaat zo snel mogelijk bij de plaats van het ongeval te 

krijgen. 

- Trainingen en herhalingen. 

- Wie in Blesdijke hebben nog meer een reanimatie diploma en willen zich inschrijven voor 

hartslag.nl. Graag bij onze groep aanmelden, maak je bekend, bel 0561-450599 of mail naar 

cberkenbosch@hetnet.nl.  

 

We houden jullie op de hoogte! Mochten er lieden zijn met ideeën of suggesties, de commissie houdt 

zich aanbevolen, bel 0561-450599. 

 

De commissie. 


