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KNOKKE -HEIST

DAMME

BEERNEM

OOSTKAMPZEDELGEM

JABBEKE

ZUIENKERKE

BLANKENBERGE

BLANKENBERGE
Strandreddingsdienst
Zeedijk King Beach, Blankenberge

Sporthal d’Hoogploate
Willem Tellstraat 32, Blankenberge

Zwembad Noordzeebad
A. Van Ackersquare 1, Blankenberge

KNOKKE-HEIST
Iedere eerstehulppost 

op het strand (6 toestellen),

Knokke-Heist

Ambulances brandweer
(3 toestellen), Knokke-Heist

Sporthal Laguna
Krommedijk 32, Knokke-Heist

Sporthal De Stormmeeuw
E. Verheyestraat 14, Knokke-Heist

Aantal defi brillatoren dat aangeschaft werd door stads- of gemeentebesturen

OOSTKAMP
OostCampus
Siemenslaan 1, Oostkamp

Sporthal De Valkaart
A. Rodenbachstraat 42, Oostkamp

Sporthal Riderfort
Sportstraat 2, Ruddervoorde

BEERNEM
Sporthal Drogenbrood 
Wellingstraat 29 A, Beernem

JABBEKE
Gemeentehuis Jabbeke
Dorpsstraat 3, Jabbeke

Vrijetijdscentrum
Vlamingveld 40, Jabbeke

Gemeentehuis Varsenare
Oude Dorpsweg 58, Varsenare

Zaal Sarkoheem
Sarkoheemstraat 4, Zerkegem

Zaal De Schelpe
Eernegemweg 36, Snellegem

Zaal Swaenenburg
Cathilleweg 39, Stalhille
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Met liefst elf toestellen is Knokke-Heist de
absolute koploper in de streek. Deze inves-
tering wordt geraamd op om en bij de
38.500 euro. Bovendien werden in surplus
ook twee trainingstoestellen aangeschaft :
een voor de reddingspost en een voor de
brandweer. “Wij investeren in Knokke-
Heist veel in veiligheid”, reageert burge-
meester Leopold Lippens. “Een groot poli-
tiekorps, een moderne brandweereenheid,
veel politiewagens en ambulances... Ik vind
het belangrijk dat de hulpdiensten snel kun-
nen ingrijpen, daarom acht ik het verant-
woord dat onze ambulances, strandred-
dingsposten en sporthallen uitgerust zijn
met defibrillatoren.”
Met zes harttoestellen is Jabbeke de twee-
de beste van de klas. “Na enkele hartstil-
standen en een uiteenzetting van het Rode
Kruis in onze gemeente hebben we in 2007
beslist om in iedere deelkern zo’n defibril-
lator te plaatsen”, vertelt burgemeester Da-
niël Vanhessche. “Wij vinden dit een heel
goeie investering, zeker voor wat het maar
kost. We zijn ervan overtuigd dat de eerste
momenten na een hartaanval erg belangrijk
zijn. Hoe sneller de hulp, hoe kleiner de
kans dat er blijvende letsels of zelfs overlij-
dens zijn. Zonder die toestellen zou het al
snel 20 minuten duren vooraleer de hulp-
diensten aanwezig kunnen zijn, terwijl we
met zo’n toestellen zeker al binnen de 10
minuten kunnen helpen.”
“Daarom was het ook belangrijk dat er in
ieder gebied een toestel geplaatst werd. Stel
je voor : we hebben er slechts één in Jabbe-
ke en er gebeurt iets in Snellegem. Dan
zouden de interventiediensten veel sneller
ter plaatse zijn en het nut miniem zijn.”
De toestellen hebben in Jabbeke al meer-
maals hun nut bewezen. “Het apparaat aan
het gemeentehuis van Jabbeke werd al drie-

Q BRUGGE – Eind deze
maand wordt in Beernem de
gloednieuwe sporthal Dro-
genbrood én aanwezige de-
fibrillator voorgesteld. Over
het nut van zo’n toestel zijn
de meningen verdeeld.
Hangt er in jouw gemeente
zo’n toestel ? Een overzicht.
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maal gebruikt, dat aan Sarakoheem in Zer-
kegem al één keer. En als je een mensenle-
ven kan redden, is het die investering –
2.160 euro per toestel, inclusief de opberg-
kast – meer dan waard.”

“Niet verplicht, wel nuttig”
Ook Oostkamp scoort met drie toestellen
erg goed. “Door de combinatie van vragen
vanuit de bevolking en informatie van het
Rode Kruis hebben we besloten om drie
defibrillatoren aan te schaffen voor enkele
plaatsen waar ze nuttig kúnnen zijn”, vertelt
burgemeester Luc Vanparys. “Dit houdt in :
locaties waar veel mensen samenkomen.
Ook al zijn we het niet verplicht, toch vin-
den we het nuttig dat er op die ontmoetings-
plaatsen zulke toestellen zijn. Per toestel is
dit een investering van 1.795 euro (toestel),
420 euro (wandkast) en jaarlijks 125 euro
(onderhoud).”
Ook Blankenberge telt drie defibrillatoren,
die door het gemeentebestuur – weliswaar
via de waterintercommunale TMVW –,
aangekocht werden. “In TMVW vinden we
een heel goeie partner, waarop we beroep

doen voor alles wat met water te maken
heeft : van het strand tot de riolen”, vertelt
burgemeester Patrick De Klerck. “Zij heb-
ben alle aanbestedingen uitgevoerd en kun-
nen, omdat ze meerdere steden en gemeen-
ten vertegenwoordigen, ook in grote hoe-
veelheden aankopen, wat de prijs wat deed
dalen. Ja, wij geloven in het nut. Door onze
goeie contacten in Nederland heeft onze
strandreddingsdienst zo’n toestel even mo-
gen gebruiken en dat werd zeer goed ont-
haald”, aldus Patrick De Klerck, die er ook
nog op wijst dat de gemiddelde interventie-
tijd van de ambulance- en MUG-dienst in
Blankenberge 4,23 minuten bedraagt.

“Waar plaatsen ?”
Het stadsbestuur van provinciehoofdstad
Brugge heeft er geen aangeschaft. “Het

voorstel om zulke apparaten aan te schaffen
heeft in het verleden een negatief advies
gekregen van de korpsgeneesheer van de
brandweer”, legt burgemeester Renaat Lan-
duyt uit. “De reden van het negatief advies
is me niet bekend. Maar op het grondgebied
Brugge zijn er wel drie defibrillatoren : in
de ondergrondse parking aan ’t Zand, in het
concertgebouw en in het station. Maar die
zijn respectievelijk aangeschaft door Inter-
parking, de federale overheid en NMBS
Holding.”
Ook Damme heeft geen toestellen. Burge-
meester Dirk Bisschop : “We hebben dit in
het college al besproken, maar we hebben
nog geen beslissing genomen. Een van onze

vragen is : waar moeten we het toestel
plaatsen ? We hebben immers zoveel plaat-
sen waar we er een kunnen hangen. Maar ik
wil er op wijzen dat de hulpverlening in
onze gemeente op punt staat. Niet alleen is
er in iedere sporthal altijd een toezichter
aanwezig, die – net zoals al ons gemeente-
personeel – een EHBO-cursus heeft gekre-
gen. Bovendien is er in iedere sport- en
ontmoetingszaal een telefoon aanwezig, zo-
dat meteen de hulpdiensten opgetrommeld
kunnen worden, zowel vanuit AZ Alma in
Sijsele als het AZ Onze-Lieve-Vrouw Ter
Linden in Knokke-Heist. De voorbije twee
jaar hebben we onder meer met de aanwer-
ving van een veiligheidsambtenaar flink in-

gezet op veiligheid. Al onze noodplannen
staan op punt.”
Ook Zuienkerke heeft er geen. Burgemees-
ter Alain De Vlieghe : “Ook wij zitten met
de vraag : als we zo’n toestel aanschaffen,
waar moeten we dat dan plaatsen ? Zuien-
kerke is een dunbevolkt maar erg uitge-
strekt gebied, met vier zalen waar er regel-
matig iets te doen is en een sporthalletje.
Plus : we hebben ook onze twijfels of zo’n
toestel wel goed gehanteerd zal worden in
echt dringende gevallen. Een dokter zei me
ooit : het kan een nuttig instrument zijn als
je ermee kan werken, anders kan het ook
erg gevaarlijk zijn.”

“EHBO-lessen verplichten”
Zedelgem telt er ook nog geen, maar daar
komt er misschien binnenkort verandering
in. “Dit thema ligt al een tijdje op tafel.
Volgende week dinsdag wordt dit dossier
besproken in het college”, reageert burge-
meester Patrick Arnou.
Het laatste woord is aan burgemeester Jo-
han De Rycke van Beernem, die eind vol-

gende week sporthal Drogenbrood én zijn
eerste defibrillator voorstelt. “Of we dat
zullen uitbreiden naar de andere sporthal-
len ? Niet meteen. We willen ons meer fo-
cussen op het geven en sponsoren van
EHBO-opleidingen. Dát vind ik essentieel.
We zijn de laatste maanden naar de sport-
clubs gestapt met een aanbod voor EHBO-
cursussen, maar helaas was de respons zeer
laag. Maar we gaan dat gewoon hernemen.
Ik vind trouwens dat een EHBO-cursus een
verplicht onderdeel van het leerplan zou
moeten zijn. Iedereen die in het middelbaar
zit, zou moeten weten hoe hij een mensen-
leven kan redden. Zelf heb ik de cursus
gekregen in de scouts en dat zal ik nooit
vergeten. Trouwens, op grote sportmanifes-
taties in onze gemeente is het Rode Kruis
altijd paraat en telkens heeft het dan zo’n
toestel bij zich.”
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BRUGGE – Een defibrillator, ook AED (automatische externe defibrillator, red.) ge-
noemd, is een draagbaar toestel dat een elektrische schok toedient bij levensbedreigen-
de hartritmestoornissen. Het toestel analyseert zelf het hartritme van het slachtoffer en
zal zelf – mét gesproken instructies – een stroomstoot geven. Een AED kan wel geen
hartstilstand verhelpen en moet ook telkens gecombineerd worden met de traditionele
beademing en hartmassage. “Bijna elke dag krijgen bijna 30 mensen een hartaanval
buiten het ziekenhuis”, laat het Rode Kruis Vlaanderen weten. “Slechts 7 procent
overleeft dit. Wordt het slachtoffer binnen de eerste drie, vier minuten gereanimeerd
met behulp van een defibrillator, heeft hij of zij 70 procent kans om te overleven.” 
Het Rode Kruis heeft ook weet van twee recente voorbeelden in de streek. “In 2008
werd een toeschouwer van een loopwedstrijd in Jabbeke succesvol gereanimeerd en in
oktober 2009 werd aan het Jan Breydelstadion in Brugge, net voor de clash tussen
Club Brugge en Anderlecht, het leven van een voetbalsupporter gered.”

Wat is een AED ? 

Onder meer in d'Hoogploate in Blankenberge hangt er een AED-toestel. (Foto Tom)

“HOE SNELLER DE HULP,
HOE KLEINER DE KANS
DAT ER BLIJVENDE LETSELS
OF OVERLIJDENS ZIJN”
DANIËL VANHESSCHE
Burgemeester Jabbeke
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Zondag 25 augustus 2013, 11u.
Bij het monument Gebroeders van Raemdonck

Steenstrate (Zuidschote - Ieper)

WWW.IJZERWAKE.ORG
info@ijzerwake.org - IBAN: BE33 7330 1128 2746

in een defibrillator ?

“WIJ WILLEN ONS MEER
FOCUSSEN OP EHBO-
OPLEIDINGEN. DÁT IS
ESSENTIEEL”
JOHAN DE RYCKE
Burgemeester Beernem


