GEMEENTE UKKEL
Gemeenteraad

Interpellatie van mevr. Van Offelen en de h. Bruylant: Levens redden in Ukkel.
Mevr. Van Offelen vermeldt de uitstekende initiatieven van de gemeente rond EHBO: 37 automatische defibrillatoren (AED) in gemeentegebouwen (4 gepland voor buiten), AED's in politievoertuigen, EHBOopleiding voor het personeel van de gemeente en de Bijschoolse Activiteiten.
De h. Bruylant wil enkele ideeën meegeven om nog meer levens te kunnen redden. Een AED is pas
nuttig zolang men weet hoe die gebruikt moet worden. In Brussel sterven elke dag 5 mensen aan een hartkwaal. Zo'n 41% van de kwalen gebeurt thuis waar geen AED is en vaak zijn omstaanders in paniek waardoor
ze niet weten het nodige te doen. Hartmassage is essentieel om het slachtoffer in leven te houden.
Men moet snel optreden: elke verloren minuut vermindert de overlevingskans met 10%. Bij een
slachtoffer beginnen de hersenen af te sterven vanaf 3 minuten zonder zuurstof, met onomkeerbare gevolgen. Vanaf 10 minuten is een patiënt hersendood. Hartmassage stuurt zuurstof naar de hersenen zodat die
actief blijven tot de hulpdiensten toekomen. Met de telefonische oproep naar 112 erbij duurt het in Brussel
gemiddeld 10 minuten tot er een MUG-team aanwezig is. In Brussel is Ukkel heel slecht bediend: slechts 1
MUG-team voor het Ukkelse grondgebied.
Een opleiding in deze technieken is dus van levensbelang. Volgens mevr. Van Offelen heeft slechts
15% van de Belgen een EHBO-opleiding gevolgd, terwijl dit veel hoger is in landen zoals Noorwegen (95%),
Duitsland (80%) en Oostenrijk (80%). In Noorwegen wordt in het hele land levenslang opleiding gevolgd,
vanaf de leeftijd van 7 jaar. Mevr. Van Offelen en de h. Bruylant stellen voor dat Ukkel op middellange termijn een pilootgemeente wordt in dit domein en ze formuleren 3 voorstellen:
1) nog meer AED's op toegankelijke plaatsen, met eventuele aanduiding van hun locaties, bijvoorbeeld
op geldautomaten;
2) inwoners aanmoedigen om gratis opleidingen te gaan volgen;
3) meer opleidingen in gemeentescholen.
Mevr. De Brouwer geeft aan dat een vegetarisch of veganistisch dieet het risico op een hartaanval
aanzienlijk vermindert.
De voorzitter bedankt mevr. Van Offelen en de h. Bruylant voor hun leerrijke uiteenzetting.
De h. Hublet haalt nog een andere belangrijke doodsoorzaak aan: herseninfarcten. Ook in dit domein
zouden er opleidingen moeten zijn om de eerste tekenen ervan snel te kunnen identificeren.
Schepen Biermann antwoordt dat er in Ukkel 33 AED's voorzien zijn in gemeentegebouwen (bibliotheken, sportzalen, gemeentescholen, culturele centra, seniorencentra, … De locaties van de 4 geplande
AED's: dienst Reinheid (Stallestraat 180), la Ferme Rose, het gezondheidscentrum (Alsembergsesteenweg) en
het gebouw in de Auguste Dansestraat 25. Het bestuur heeft ook kasten aangekocht om AED's buiten te installeren: vlakbij de sportzaal Sint-Job, het seniorencentrum in de Vanderkinderestraat, de bibliothèque du
Centre en de zaal Van Offelen. Dit zijn belangrijke centra met ook veel horecazaken die de sociale controle
versterken. Schepen Sax wil bovendien een premie invoeren voor restauranthouders die zich een AED aanschaffen.
Volgens de statistieken van de federale politie is de Ukkelse lokale politie het snelst ter plaatse in een
noodsituatie (gemiddeld 6 minuten), vaak sneller dan een ambulance, en werden politiewagens daarom
uitgerust met AED's.

In de Wolvendael van april zal een artikel rond AED's in de openbare ruimte verschijnen met informatie over opleiding door de brandweer in samenwerking met het Rode Kruis.
Schepen Maison vermeldt dat elke gemeenteschool over een EHBO-persoon beschikt en talrijke
leerkrachten een EHBO-opleiding hebben gevolgd. Ze wenst eveneens opleidingen te voorzien die aangepast
zijn aan de leeftijd van de kinderen.
Mevr. Van Offelen hoopt dat de gemeente inspanningen zal leveren indien de opleidingen van het
Rode Kruis niet meer mogelijk zouden zijn, eventueel in samenwerking met andere instellingen. Herseninfarcten moeten eveneens opgenomen worden in EHBO-opleidingen.

