
AED-trainingen afgerond. 

 
Maandag 9 december was de laatste cursusdag, van een serie van zes (nieuwe cursisten en 

herhaal cursisten) van de AED-training. De training vond plaats in het Diomedon-gebouw op 

het sportpark aan de Seringenlaan. Sander verzorgde de training op een voortreffelijke wijze. 

Alle cursisten hebben zich gedurende de cursusavonden geen moment verveelt, met dank 

aan Sander. Door zijn bevlogenheid over deze materie was het onmogelijk om niet bij de les 

te zijn. 

 

Het was een cursus die zowel voor de vrijwilligers van “StrieneNoord” als voor “StrieneZuid” 

werd gegeven. Dit benadrukt de goede samenwerking tussen de twee Steenbergse 

Buurtpreventie Teams. Dit blijkt een uitstekende formule te zijn. 

Vanuit “StrieneNoord” hebben 10 vrijwilligers aan deze training deelgenomen en vanuit 

“StrieneZuid”hebben 5 vrijwilligers deelgenomen en 13 vrijwilligers voor de 

herhalingstraining, alle vrijwilligers waren zeer positief, zowel over wat ze hadden geleerd als 

over de trainingswijze. 

 

Het kan van levensbelang zijn dat er getrainde, gecertificeerde mensen in de wijk aanwezig 

zijn, zodat die al vóór dat de ambulance is gearriveerd met hun levensreddende taak kunnen 

gaan beginnen. Het is daarom zeer verheugend dat er 10 gecertificeerde hulpverleners in 

Steenbergen Noord zijn bij gekomen, terwijl in Steenbergen Zuid vanuit de buurtpreventie de 

teller inmiddels op 29 gecertificeerde hulpverleners staat.  

 

Uit een promotieonderzoek van Ruud Pijls van het Maastricht UMC+ is gebleken, dat de 

overlevingskans na een reanimatie door inzet van burgerhulpverleners, aantoonbaar hoger 

is. Dit is heel begrijpelijk, omdat een burgerhulpverlener over het algemeen veel sneller ter 

plaatse is dan het ambulancepersoneel. Juist in dit soort gevallen is tijd van levensbelang. 

Uit dit onderzoek blijkt maar weer eens hoe belangrijk de burgerhulpverleners zijn. 

De coördinatoren wensen onze nieuwbakken en ervaren AED-specialisten heel erg veel 

succes toe op de momenten dat zij het geleerde in praktijk moeten gaan brengen. 

 

Nog een TIP !! 

Zet de Rode Kruis EHBO-App op je telefoon. Deze App geeft o.a. aan wáár een AED hangt 

in je omgeving. Ook als je niet bevoegd bent om het apparaat te bedienen, je kunt er altijd 

voor zorgen dat hij snel ter plaatse komt. 

 

Hier onder een aantal foto’s die de training in beeld brengen. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


