PERSBERICHT
Den Haag, 22 februari 2017

Tweede Kamer ‘hartveilig’ dankzij Limburgse studenten
Op uitnodiging van Tweede Kamervoorzitter Arib (PvdA) en Tweede Kamerlid De Lange (VVD)
reisden vandaag de Stichting Reanimatie-estafette Limburg en Taskforce QRS Maastricht af naar de
Tweede Kamer in Den Haag om het belang van leren reanimeren te onderstrepen. Samen
verzorgden zij een gevarieerd programma bestaande uit onder andere een demonstratie en
training welke vrijelijk toegankelijk was voor alle leden en medewerkers van de Tweede Kamer,
bezoekers en een klas van het College Den Hulster uit Venlo. Beide stichtingen zetten zich
gezamenlijk reeds jaren in voor reanimatieonderwijs op school.
Aanleiding voor de uitnodiging was de onthulling door Arib en De Lange van een nieuwe openbaar
bereikbare AED kast welke opgenomen is in het landelijke reanimatieoproepnetwerk. Deze AED is
daarmee 24/7 bereikbaar en inzetbaar. De inzet van openbare AED’s door burgerhulpverleners
draagt aanzienlijk bij aan de overlevingskansen van slachtoffers van plotse hartstilstand. Professor
A.P.M. Gorgels (cardioloog): “Onderzoek toont aan dat de burgerhulpverlener die snel ter plaatse is,
al dan niet met een AED, de overlevingskans significant doet toenemen.” Hij roept iedereen op om te
leren reanimeren en zich aan te sluiten bij het reanimatieoproepnetwerk.
Leendert de Lange zet zich als kamerlid al enige tijd in om burgerinitiatieven die bijdragen aan meer
burgerhulpverleners te ondersteunen. “Burgers maken het verschil tussen leven en dood, wij als
Tweede Kamer moeten daarin het goede voorbeeld geven.” Hij is dan ook verheugd dat op Limburgs
initiatief in het VVD-verkiezingsprogramma is opgenomen dat er voldoende burgerhulpverleners
moeten worden opgeleid.
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Voor meer informatie kunt u terecht op www.reanimatie-estafette.nl en www.taskforceqrs.nl
Voor vragen kunt u contact opnemen met Sharon Gulpen, secretaris Stichting Reanimatie-estafette
Limburg via 06-20268025 of info@reanimatie-estafette.nl
Inschrijven voor een reanimatietraining kan via www.taskforceqrs.nl/inschrijven
Er bestaat de mogelijkheid tot telefonische interviews.
Kamerlid Leendert de Lange: l.delange@tweedekamer.nl; www.facebook.com/leendertdelangevvd

