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Reanimatie-estafette zet reanimeren in de spotlight 
 
Op 19 september vindt op het Valuascollege voor de negende keer de Reanimatie-
estafette plaats. Op de Reanimatie-estafette gaan leerlingen van scholen uit het 
voortgezet onderwijs uit Limburg, Brabant, België, Duitsland en Luxemburg samen 
met studenten, burgers, bestuurders, professionals zoals artsen, verpleegkundigen, 
politie en brandweer tien uur lang reanimeren op oefenpoppen.  
 
Wekelijks krijgen 200 Nederlanders te maken krijgen met een acute hartstilstand. Dat kan 
overal gebeuren. Op straat, op het sportveld of tijdens het boodschappen doen, maar in 80% 
van de gevallen gebeurt het thuis. Door snelle hulp van omstanders of buurtgenoten, die 
kunnen reanimeren, stijgt de kans op overleven, waardoor minder mensen onnodig sterven. 
Professionele hulpverleners arriveren namelijk vaak later bij het slachtoffer. Venlo werkt aan 
een dekkend netwerk van reanimatie-vrijwilligers en AED’s in alle wijken om zo dit 
gezondheidsrisico aan te pakken.  
 
Wethouder Ramon Testroote (welzijn en zorg) is blij dat het evenement dit jaar in Venlo 
plaatsvindt. “Hiermee genereren we veel extra aandacht voor dit onderwerp. We hebben als 
gemeente al geregeld dat we gebruik kunnen maken van het reanimatie oproep netwerk van 
de ambulancedienst. In dat netwerk zitten per stadsdeel een aantal vrijwilligers die getraind 
zijn om te kunnen reanimeren. Als het ergens mis gaat in hun buurt ontvangen zij via de 
ambulancemeldkamer meteen een noodoproep per sms, zodat ze snel kunnen helpen, in de 
cruciale minuten vóórdat de ambulance aankomt. We hebben dringend behoefte aan meer 
vrijwilligers, want lang niet elke wijk heeft al een dekkend netwerk van vrijwilligers. Een 
evenement als dit kan hier een enorme boost aan geven”.  
 
Informatiebijeenkomst 
Op 25 augustus is op het Valuascollege in Venlo een informatieavond over de Reanimatie-
estafette Limburg. De bijeenkomst is voor iedereen die belangstelling heeft voor of informatie 
wil over reanimeren. Cardiologen, waaronder prof. dr. Ton Gorgels, lichten het belang van 
reanimatie en reanimatieonderwijs toe. Er is informatie over Hart voor Limburg, HartslagNu 
en het AED-netwerk in Venlo. Overlevers vertellen hun ervaringsverhaal. De Taskforce QRS 
presenteert het programma van de Reanimatie-estafette. Bezoekers zijn welkom vanaf 19.00 
uur, de bijeenkomst start om 19.30 uur.   
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