Persbericht
12 november 2018
Overhandiging van een hartstarter (AED) door vzw HeartSaver - vandaag,
maandag 12 november
Vandaag (maandag 12 november) omstreeks 16 u. bent u uitgenodigd in de raadzaal
van het Administratief Centrum van de gemeente Londerzeel, Brusselsestraat 25,
naar aanleiding van de overhandiging van een hartstarter (AED) door vzw
HeartSaver aan Jerico en vervolgens aan de Gemeente Londerzeel. Interviews en het
nemen van foto’s zijn mogelijk.
Meer informatie kan u lezen in onderstaand persbericht, uitgestuurd door vzw
HeartSaver.
vzw HeartSaver schenkt hartstarter aan Jerico n.a.v. slotaflevering “Make
Belgium Great Again”, die het op zijn beurt schenkt aan de Gemeente
Londerzeel.
Naar aanleiding van de slotuitzending van “Make Belgium Great Again” op VTM 06/11
ll. en de aandacht voor reanimatie deze week bij radiozender JOE, heeft vzw
HeartSaver i.s.m. de firma ZOLL en ROTAID “een hartstarter”, een “AED
Buitenmuurkast” en bijhorende signalisatie geschonken aan Jerico uit Londerzeel,
die 2 jaar geleden zijn broer Keoni heeft kunnen redden dankzij het snel toepassen
van reanimatie in afwachting van de hulpdiensten. Jerico schenkt op zijn beurt deze
hartstarter met buitenkast aan de Gemeente Londerzeel, zodat Londerzeel een extra
publieke hartstarter kan plaatsen die de klok rond bereikbaar zal zijn voor
omwonenden en passanten. De juiste locatie van de nieuwe hartstarter moet nog
besproken worden met het gemeentebestuur.
vzw HeartSaver wijst op het belang van de kennis van reanimatie en het snel
toedienen van borstcompressies bij plotse hartstilstand. Bijkomend verhoogt het
gebruik van een hartstarter (AED) exponentieel de overlevingskans. Hoe sneller de
toediening van de eerste schok bij een slachtoffer met schokbaar hartritme, hoe
groter de kans op overleving. vzw HeartSaver pleit dan ook voor veel meer publieke
hartstarters in de woonwijken. HeartSaver hoopt met deze bijdrage Londerzeel alvast
weer een beetje meer HEARTSAFE te maken.
De overhandiging van de hartstarter vindt plaats maandag 12 november in het
Administratief Centrum van Londerzeel, Brusselsestraat 25 om +/- 16:00h.
vzw HeartSaver: www.heart-saver.eu – Luc Ketele (0472/135 296)
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