
 

Het verschil tussen leven en dood 
 

Dankzij de inzet van de Provincie Limburg en gemeenten, en talrijke burgers, bedrij-
ven en onderwijsinstellingen is in onze provincie de overleving na een hartstilstand 
duidelijk aan het verbeteren. De laatste jaren zijn er veel initiatieven ontplooid zoals 
reanimatieonderwijs op school en de komst van reanimatieoproepnetwerken. 
Het kan echter nog veel beter, wanneer meer burgers leren reanimeren en zich aan-
melden in een oproepnetwerk. Dat is recent wetenschappelijk aangetoond door ons-
onderzoek verricht in onze provincie. 
 

Jaarlijks worden in ons land vele duizenden mensen getroffen door een plotselinge 
hartstilstand. In 25% van de gevallen gebeurt dit buitenshuis (op straat, in het open- 
baar vervoer, op het werk of op het sportveld). Echter het overgrote deel, 75% van de mensen, wordt 
getroffen in de thuissituatie, en kan het gaan om een familielid of een vriend. Snelle alarmering, 
starten met reanimatie door omstanders, tijdige aanwezigheid van burgerhulpverleners maken het 
verschil tussen leven en dood. Daarom moet iedere burger kunnen reanimeren. De beste plaats om 
dat te leren is in het voortgezet onderwijs: Hier bereiken we alle jongeren, ongeacht opleidingsniveau, 
sociale status of culturele achtergrond. Als cardioloog weet ik hoe goed iemand een hartstilstand kan 
overleven als hij/zij onmiddellijk goed gereanimeerd is. 
 

Een goed moment om kennis te maken met reanimatie of om de reanimatievaardigheden weer op te 
frissen, is de reanimatie-estafette, die dit jaar voor de elfde keer zal plaatsvinden. We zijn te gast bij 
de Scholengemeenschap Sint Ursula te Heythuysen in de gemeente Leudal 
 

Graag nodig ik u, mede namens mijn collega’s van het Laurentius Ziekenhuis in Roermond en het 
Maastricht UMC+, aanwezig te zijn op vrijdag 30 september a.s. 
 

Ton Gorgels, Hoogleraar Cardiologie 

Bezoek de informatie- en gezondheidsmarkt, neem deel 
aan diverse workshops zoals o.a. de werking van het hart, 

laat u informeren over reanimatie en reanimeer mee, 
zie hoe (professionele) hulpverleners omgaan met slachtoffers 

van een plotselinge hartstilstand, laat uw bloedsuiker meten 
of een echo van het hart maken en praat met overlevers. 

 

Iedereen is van harte welkom! 

UITNODIGING 

GRATIS TOEGANG 

De genoemde bedrijven zijn sponsoren of participanten en hebben 
de 11e Reanimatie-estafette 2016 in Heythuysen  

in de gemeente Leudal mogelijk gemaakt. 
 

Een welgemeend dank jullie wel voor jullie bijdrage in welke vorm dan ook! 

 

Openingsceremonie 
 

8:45 uur Welkomstwoord door 

 Ton Houben, Locatiedirecteur Scholengemeenschap Sint Ursula 

Opening 11
e
 Reanimatie-estafette 2016 

door o.a. 

 Marleen van Rijnsbergen, 

 Gedeputeerde Werk en Welzijn Provincie Limburg 

 Arno Verhoeven, 

 Burgemeester gemeente Leudal 

 Richard Verheul, 

 Wethouder Zorg en Welzijn Gemeente Leudal 

 Ton Gorgels, 

 Hoogleraar Cardiologie 

 Jack van Oppen, 

 Voorzitter Stichting Reanimatie-estafette Limburg 
 

09:00 uur Start 11
e
 Reanimatie-estafette 2016 

09:00 tot 19:00 uur 
 

Op de reanimatie-estafette wordt gedurende 10 uur 
lang non-stop gereanimeerd door leerlingen uit 
Limburg, Brabant en uit het buitenland, samen met 
studenten, bestuurders, burgers en professionals. 
Teams van vijf, bestaande uit leerlingen, een 
student geneeskunde, een bestuurder en een pro-
fessionele hulpverlener reanimeren samen, om de 
beurt twee minuten en worden na een uur afgelost. 
 

09:15 (start) tot 18:00 (finish) uur 

 Leudal Kernen Reanimatie-estafette Leudal (zie hieronder) 
 

19:00 uur Eindsignaal en afsluiting 11
e
 Reanimatie-estafette 2016 

 

 Dankwoord en overdracht aan 

 gastscholen van de gastgemeente 2017 

 

 

 12e Reanimatie-estafette 2017 

  29 september 2017 

Doel Stichting Reanimatie-estafette Limburg 
 

De doelstelling van de stichting is om aandacht te vragen voor reanimatieonderwijs op middelbare scholen en 
om zoveel mogelijk leerlingen reanimatieonderwijs te geven zodat reanimeren op langere termijn gewaarborgd 

wordt en reanimatieoproepnetwerken voldoende gevuld kunnen worden met vrijwilligers. 

Vrijdag 
30 september 2016 
sg Sint Ursula 
 

Tienderweg 101 

Heythuysen 
 

van 09:00 tot 19:00 uur 
 

en op andere locaties 
in de gemeente 
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Reanimatie-estafette 2016 
 

Natuurlijk, als burger, EHBO-er en BHV-er ken je het fenomeen reanimeren. Maar zolang het 
niet aan je eigen of de deur van je naasten klopt blijft het toch iets op afstand, een gegeven dat 
een plaats in de maatschappij heeft, waar best veel aandacht voor is en vooral door veel vrijwil-
ligers heel veel tijd en energie in wordt gestopt. 
 

En dan word je gevraagd mee te werken aan de organisatie van de 11e Reanimatie-estafette op 
vrijdag 30 september 2016 in de gemeente Leudal. Natuurlijk doet SG St. Ursula mee en stellen 
we ruimtes en menskracht beschikbaar, worden leerlingen en medewerkers getraind en nemen 
we zitting in de voorbereidingsgroepen. 
 

Na de echte kennismaking met de Reanimatie-estafette op 25 september 2015 en vele stuur- en werkgroepover-
leggen later is mijn beeld totaal veranderd. Van nieuwsgierigheid, via enthousiasme naar bewondering voor dit 
prachtige initiatief. Fantastisch op welke wijze allerlei enthousiaste mensen, als vrijwilliger of vanuit hun profes-
sie, betrokken zijn bij de promotie van deze levensreddende activiteit. Pet(je) af en een diepe buiging. 
 

Ik nodig dan ook iedereen van harte uit, op welke wijze dan ook, deel te nemen aan deze Reanimatie-estafette-dag 
op 30 september a.s. Als deelnemer aan de diverse activiteiten in de verschillende kerkdorpen van de gemeente 
Leudal maar zeer zeker ook als bezoeker/deelnemer op de SG St. Ursula-locatie Tienderweg 101 te Heyhuysen. Dit 
om het belang van het reanimeren te ervaren via workshops, door mee te draaien in een reanimatieteam of als 
toeschouwer kennis te nemen van de vele randvoorwaarden die er aan te pas komen, maar vooral om vervolgens 
mee te werken aan de promotie van dit levensreddend fenomeen. 
 

Nogmaals van harte uitgenodigd en tot ziens op 30 september 2016! 
 

Ton Houben, Locatiedirecteur Scholengemeenschap Sint Ursula 
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reanimatie-estafette.nl 

info   reanimatie-estafette.nl 
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Samen! 
 

Samen leven betekent ook samen levens 
redden. Want ondanks alle medische voor-
uitgang en bewuster leven worden nog 
steeds elke week zo'n 300 mensen getroffen 
door een hartstilstand. 
De eerste minuten zijn cruciaal, met twee 
noodzakelijke en gelijktijdige handelingen.  
 

Het bellen van een ambulance en het starten 
met de reanimatie. Of, het starten met de 
reanimatie en het bellen van de ambulance. 
Samen, het één kan namelijk niet zonder het 
ander en is net zo belangrijk. Omdat het 
bellen naar 112 voor veel mensen makkelij-
ker is, moeten zoveel mensen leren reani-
meren.  
 

Want ook reanimeren kun je leren, net als 
tot tien tellen. Niet zo moeilijk, wel heel be-
langrijk! Zo vergroten we samen de kans dat 
meer mensen een hartstilstand zullen over-
leven. 
 

Daarom steun ik van harte deze 11
e
 reani-

matie-estafette want je kunt samen niet 
vroeg genoeg beginnen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marleen van Rijnsbergen 
Gedeputeerde Werk & Welzijn 

Provincie Limburg 
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Op diverse locaties in de Scholengemeenschap St. Ursula 

kunt u gratis deelnemen aan 

* Workshops * 

Baby- en kinderreanimatie 

Fittest - Harttest 

Reanimatie en Burgernet 
 

* Practica * 

Eerste Hulp - Rode Kruis 

Brandwonden 

Brandweer 

Ambulance 

* Colleges * 

Anatomie en Fysiologie van het hart 
 

* Overige activiteiten * 

Beweegprogramma’s 

Demonstratie hulpdiensten 

Gezondheids- en informatiemarkt 

ECG en Echo maken 

Bloedsuiker-, cholesterol- en 

BMI-meten 

    
GRATIS 
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& 

DEELNAME 

LEUDAL KERNEN REANIMATIE-ESTAFETTE 
 

 

De reanimatie-estafette 

bezoekt op 

30 september 

ook uw kern in de 

gemeente Leudal! 
 

Voor meer 

informatie over o.a. 

locatie en tijd 

van de 

Leudal Kernen 

Reanimatie-estafette 

zie de website 

reanimatie-estafette.nl 

     

GRATIS  DEELNAME 

Partners en Participanten: 

 

Samen redden we levens! 
 

Als burgemeester ben ik er trots op dat 30 september in Leudal de 11de Reanimatie-estafette plaatsvindt. 
Een estafette die is bedoeld om scholieren uit het voortgezet onderwijs te leren reanimeren zodat reanimeren op 
lange termijn gewaarborgd blijft. Een paar honderd leerlingen van Scholengemeenschap St. Ursula zijn inmiddels  
getraind zodat ze weten wat er moet worden gedaan in een noodsituatie. 
 

Ook wordt met de organisatie van dit evenement een extra impuls gegeven aan het doel Leudal hartveilig te ma-
ken. Ofschoon wij in Leudal een dekkend netwerk van AED’s en getrainde vrijwilligers hebben voor alle kernen 
binnen de gemeente blijven vrijwilligers nodig om dit netwerk nog meer uit te breiden. 
 

Omdat wij het belangrijk vinden dat alle dorpen in onze gemeente worden betrokken bij de 11de Reanimatie-
estafette organiseert Leudal op deze dag ook de Leudal Kernen Reanimatie-estafette. In elke kern van onze ge-
meente wordt door een aantal prominenten 30 minuten gereanimeerd. De scholieren van St. Ursula trekken met 
een karavaan door de kernen en nemen de reanimatie van de prominenten over. 
Vanaf deze plaats een woord van dank aan iedereen die hieraan een bijdrage leveren. 
 

Ik nodig u als inwoners van Leudal van harte uit op vrijdag 30 september deel te nemen aan de 
Reanimatie-estafette en een bezoek te brengen aan de gezondheids- en informatiemarkt aan de 
St. Ursula school, Tienderweg 101 in Heythuysen. De leerlingen van Scholengemeenschap St. 
Ursula en alle medewerkers aan het evenement  zijn er klaar voor! Welkom! 

 
Arno Verhoeven 

Burgemeester gemeente Leudal 
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Stichting Tieluja 
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Tinnemans Keukens 

Ittervoort 

Sponsoren: 

@ 


