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Interpellatie van de h. Zygas: defibrillator: geruststellende decoratie of reanimatietoestel?
De h. Zygas verwijst naar een recent sterfgeval van een jogger van 50 jaar. De reanimatiepogingen
van de eerste hulp lukten niet en de ziekenwagen was pas 20 minuten later ter plaatse waardoor de patiënt
is overleden. Met een defibrillator zou deze patiënt wellicht meer kans op overleven gehad hebben. Er zijn
echter nog andere elementen die een efficiënte reanimatie mogelijk maken, zoals vroegtijdige herkenning
van het probleem, kennis van de locaties van deze toestellen en een snelle oproep van de hulpdiensten.
Bij veel hartinfarcten slaat het hart nog, echter op een ernstig verstoord ritme, waardoor het hart als pomp
niet meer efficiënt kan werken en gaat fibrilleren. Een automatische externe defibrillator (AED) analyseert
het hartritme en kan deze fibrillatie corrigeren via een elektrische schok, waardoor de overlevingskans sterk
verhoogt. Na elke minuut vertraging daalt de overlevingskans met 10 à 12%.
Volgens een studie uit 2010 bij 500 personen van de Belgische Cardiologische Liga weet 1 op 2 Belgen wel
wat een AED is maar weten de meesten niet hoe ze die moeten gebruiken. Ook 1 op 2 Belgen heeft nog nooit
een AED gezien en slechts 1 op 3 Belgen weet dat elke burger een AED mag gebruiken (sinds 2007 toegelaten
door de wet). Vaak durft men niet of heeft men nog te weinig de reflex om er een beroep op te doen.
De h. Zygas wenst meer duidelijkheid over de locatie van de 33 Ukkelse AED's, over de voorziene opleidingen
en de begunstigden hiervan en over de eventuele verplichte opleidingen in middelbare scholen en het bedrijfsleven.
De h. Bruylant heeft zelf ervaring als brandweerman en EHBO-lesgever en bevestigt dat ook hulpverleners soms nog twijfelen om een dergelijk toestel te gebruiken.
Schepen Biermann bevestigt dat er op het Ukkelse grondgebied 33 toestellen zijn: in het gemeentehuis, in andere gemeentegebouwen, in bibliotheken, sportzalen, gemeentescholen, het cultureel centrum en
in recreatiecentra voor senioren. In december komen er 4 nieuwe toestellen bij: in de dienst Reinheid, de
Ferme Rose, het gezondheidscentrum en aan de site van het gebouw U.
De kaart met alle locaties staat op de gemeentelijke website en is eveneens beschikbaar via de app
"Rea" die locaties doorgeeft en de openingsuren van de betrokken gebouwen.
AED-kasten in de open lucht moeten eveneens mogelijk zijn indien een snelle ontlading van de batterij door temperatuurschommelingen vermeden wordt. De schepen is er voorstander van maar wijst erop dat
de kostprijs redelijk moet zijn en indien externe AED-kasten in andere gemeentes gevrijwaard worden van
vandalisme.
Er worden opleidingen gegeven aan groepen van 10 tot 15 deelnemers door Recomex, in samenwerking met European Safeting Maintenance (de leverancier van de toestellen). In de 46 gebouwen van het bestuur zijn er 46 eerstehulpverleners die in samenwerking met de IDPBW jaarlijkse bijscholingen volgen rond
reanimatie en AED-gebruik. In elk gebouw hangen de contactgegevens van de eerstehulpverleners en brandbestrijders in het betrokken gebouw.
Het gemeentebestuur is niet bevoegd om het schoolprogramma te bepalen maar kan wel aanbevelingen overmaken. Schepen Roba-Rabier zal AED's ook integreren in gezondheidscampagnes.
Voor schepen Sax is dit een belangrijk onderwerp omdat hij al 4 keer gedefibrilleerd moest worden.
Hij bedankt het college voor het inschrijven van een krediet van € 5.000 in de gemeentebegroting. Aangezien
gemeentegebouwen beperkte openingsuren hebben, zou hij graag de horecasector in dit domein willen betrekken om op die manier meer toestellen beschikbaar te maken.

