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In onderstaande samenvatting geef ik een korte uitleg over de verschillende 
onderwerpen die in dit proefschrift worden besproken en vat ik de studies, 
beschreven in dit proefschrift getiteld ‘De bijdrage van burgerhulpverleners bij 
reanimaties buiten het ziekenhuis’, samen.

Het krijgen van een plotselinge circulatiestilstand buiten het ziekenhuis, in de 
volksmond ook wel ‘hartstilstand’ genoemd, is één van de meest voorkomende 
doodsoorzaken in Westerse landen. In Nederland is de kans om een circulatiestilstand 
te overleven nog steeds relatief klein met 23%.1 Toch is de kans op overleving al hoger 
dan in de jaren ’90, toen slechts 9% een circulatiestilstand overleefde.2 Verschillende 
factoren zijn van invloed op de overlevingskans bij een reanimatie van een patiënt 
buiten het ziekenhuis, zoals het zo vroeg mogelijk opstarten van een reanimatie door 
omstanders en het zo snel mogelijk toedienen van een defibrillatieschok. Dit laatste 
is alleen mogelijk bij patiënten met een schokbaar hartritme: ventrikelfibrilleren 
of een snelle ventrikeltachycardie. Uit onderzoek blijkt dat bij ongeveer de helft 
van de patiënten sprake is van een schokbaar hartritme. De andere helft heeft 
veelal een totale hartstilstand (asystolie) of een ritme dat we polsloze elektrische 
activiteit noemen. Indien patiënten met een schokbaar hartritme niet tijdig een 
defibrillatieschok toegediend krijgen, dooft het schokbare ritme uit naar asystolie 
waardoor de overlevingskans drastisch afneemt.

6-minutenzone
Om bij te dragen aan het verhogen van de overlevingskans van buiten het ziekenhuis 
gereanimeerde patiënten, heeft de Hartstichting in 2007 de ‘6-minutenzone’ in 
het leven geroepen. Een ‘6-minutenzone’ is een gebied waar in het geval van een 
reanimatie binnen 6 minuten 112 wordt gebeld, er wordt begonnen met reanimeren 
en indien nodig de eerste schok wordt toegediend, met behulp van een automatische 
externe defibrillator (AED) of ambulance defibrillator.

Tijd tot eerste schok in relatie tot overleving
Bij patiënten met een schokbaar hartritme is het zo snel mogelijk toedienen van 
een defibrillatieschok één van de meest belangrijke factoren die bijdragen aan een 
hogere overlevingskans. Gedurende de eerste tien minuten na een circulatiestilstand, 
daalt de kans op overleven iedere minuut met ongeveer 8–10%.3 Tijdige initiatie van 
borstcompressies en beademingen, kan ervoor zorgen dat de overlevingskans minder 
snel daalt. Eerder onderzoek van de AmsteRdam REsuscitation STudy (ARREST) laat 
zien dat het ambulancepersoneel er gemiddeld 11 minuten over doet om de eerste 
defibrillatieschok toe te dienen.4 Deze ‘aanrijdtijd’ blijkt overeen te komen met een 
overlevingskans van 14%.
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De meldkamercentralist stuurt, naast twee ambulances, ook first responders 
naar het reanimatieadres, zoals politie en brandweer. Zij beschikken altijd over 
een AED en worden zowel naar publieke als niet-publieke locaties gestuurd. 
Uit eerder onderzoek blijkt dat zij er gemiddeld 8,5 minuten over doen om de 
eerste defibrillatieschok toe te dienen.4 Dit tijdsinterval correspondeert met een 
overlevingskans van 17%.

In Nederland zijn ook veel lokale AED’s. Deze AED’s hangen veelal op publieke 
plekken zoals een station, supermarkt of sportgelegenheid. Wanneer een lokale AED 
wordt gebruikt, is de tijd tot tussen de 112-melding en de eerste defibrillatieschok 
gemiddeld 4 minuten. De gemiddelde overlevingskans stijgt dan naar bijna 50%.4

Ongeveer 70% van de mensen die een circulatiestilstand buiten het ziekenhuis 
krijgen, is op dat moment in een woonomgeving (in of om een woonhuis), waar lokale 
AED’s maar beperkt beschikbaar zijn. Om het tijdsinterval tussen de circulatiestilstand 
en de eerste schok ook hier te verkorten, is in Nederland een infrastructuur opgezet. 
Hiermee worden lokale, getrainde vrijwilligers (zgn. ‘burgerhulpverleners’) door 
middel van een sms-oproep gealarmeerd om hulp te verlenen bij reanimaties.

Reanimatieoproepsysteem
Om de tijd tussen de 112-melding en de eerste defibrillatieschok te verkorten, ook 
in de woonomgeving, is in Nederland sinds 2007 een reanimatieoproepsysteem 
geïmplementeerd. Via dit oproepsysteem worden sms-berichten naar geregistreerde 
burgerhulpverleners gestuurd, die dichtbij het slachtoffer wonen of werken. Een 
deel van de burgerhulpverleners krijgt het bericht om direct naar de locatie van het 
slachtoffer te gaan en het andere deel krijgt het bericht om eerst een AED, dat zich 
dichtbij het slachtoffer in de buurt bevindt, op te halen. Het oproepsysteem wordt 
handmatig geactiveerd door de meldkamercentralist, gelijktijdig of kort na het uitsturen 
van de eerste ambulance. Er kan ook gekozen worden het reanimatieoproepsysteem 
niet te activeren: omdat de postcode onbekend is ten tijde van de alarmering, de 
reanimatie plaatsvindt op een onveilige plek (bijvoorbeeld een openbare snelweg), 
de ambulance al bijna ter plaatse is, er al een lokale AED aanwezig is, of omdat de 
circulatiestilstand niet herkend wordt door de meldkamercentralist.

Kort samengevat gaat het oproepsysteem op zoek naar maximaal 30 
mensen binnen een straal van maximaal 1500 meter rondom het slachtoffer. De 
burgerhulpverleners, die zich aanmelden voor dit systeem, kunnen maximaal 
vijf adressen invoeren waar ze regelmatig aanwezig zijn; meestal is dat een 
woon- en/of werkadres. Het oproepsysteem alarmeert op basis van de door hen 
opgegeven adressen en beschikbare tijden. Gemiddeld krijgt één-derde van de 
burgerhulpverleners een sms-oproep om direct naar het adres van het slachtoffer 
te gaan en twee-derde krijgt een sms-oproep om eerst een AED op te halen en 
vervolgens naar het adres van het slachtoffer te gaan.
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Functioneren van het reanimatieoproepsysteem
In hoofdstuk 2 beschrijf ik een studie waarin we het functioneren van het 
reanimatieoproepsysteem hebben geanalyseerd in de regio’s Noord-Holland 
Noord en Twente. Uit deze studie komt naar voren dat de meldkamercentralist het 
reanimatieoproepsysteem in 58% van de reanimaties heeft geactiveerd. Daaruit blijkt 
dat in veel gevallen de circulatiestilstand niet wordt herkend door de centralist. Het 
gebruik van een gestandaardiseerd uitvraagprotocol door de meldkamercentralist zou 
hierbij uitkomst kunnen bieden. Dergelijke protocollen zijn tijdens de studieperiode 
geïmplementeerd in verschillende regio’s in Nederland. Uit toekomstig onderzoek zou 
moeten blijken of deze protocollen bijdragen aan het beter (en sneller) herkennen 
van een circulatiestilstand.

Uit onze studie is gebleken dat bij meer dan de helft van alle reanimaties 
al een AED was aangesloten, voordat de ambulance arriveerde. In 23% van deze 
gevallen was de aangesloten AED verstrekt door een burgerhulpverlener en veelal 
aangesloten op een patiënt die een circulatiestilstand kreeg in een woonomgeving. 
In 12% van alle reanimaties waarbij de patiënt een schokbaar hartritme had, was 
de eerste schok afkomstig van een burgerhulpverlener AED. Verder is gebleken dat 
burgerhulpverleners gemiddeld 2 minuten en 39 seconden eerder een eerste schok 
konden toedienen dan het ambulancepersoneel. We kunnen hieruit concluderen 
dat het reanimatieoproepsysteem heeft bijgedragen aan een snellere toediening 
van een defibrillatieschok, voornamelijk bij reanimatiebehoeftige patiënten in een 
woonomgeving.

Overlevingskans na reanimatie
Tussen juli 2009 en maart 2013 is het reanimatieoproepsysteem in de regio Noord-
Holland Noord stapsgewijs geïmplementeerd. Deze stapsgewijze implementatie 
vond plaats in 21 clusters van in totaal 26 gemeenten.

In hoofdstuk 3 presenteren we een studie waarin we hebben onderzocht 
of het reanimatieoproepsysteem in Noord-Holland Noord de overlevingskans 
verbetert van buiten het ziekenhuis gereanimeerde patiënten met een schokbaar 
hartritme. Om dit te onderzoeken, hebben wij de periode voor implementatie 
van het reanimatieoproepsysteem vergeleken met de periode na implementatie. 
Patiënten die na de implementatie van het oproepsysteem in een woonomgeving 
gereanimeerd zijn, bleken een 13% hogere overlevingskans te hebben dan 
patiënten die zijn gereanimeerd voor de implementatie van het oproepsysteem. 
In dezelfde groep patiënten bleek ook het percentage reanimaties, waarbij een 
omstander al was begonnen met reanimeren, 14% hoger te zijn in de periode 
na de implementatie van het systeem. In vergelijking met de periode voor de 
implementatie van het oproepsysteem, was in de periode erna de gemiddelde 
tijd tot de eerste defibrillatieschok met 2,5 minuten korter. Dezelfde metingen 
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hebben wij gedaan bij patiënten met een schokbaar hartritme, die op een publieke 
plaats een circulatiestilstand kregen. Bij deze groep patiënten konden we tussen 
de twee perioden geen verschil in overleving ontdekken, noch in het percentage 
omstanderreanimatie. Op publieke plekken zagen we, net als in een woonomgeving, 
een daling van de gemiddelde tijd tot de eerste defibrillatieschok. De daling op 
publieke plekken was echter minder sterk, omdat daar al vaker een lokale AED was 
aangesloten.

De resultaten van deze studie laten zien dat het reanimatieoproepsysteem 
heeft bijgedragen aan een hogere overleving van patiënten met een schokbaar 
hartritme in een woonomgeving. Factoren die hieraan hebben bijdragen zijn 
een hoger percentage omstanderreanimatie en het sneller toedienen van een 
defibrillatieschok. Om in de toekomst het reanimatieoproepsysteem nog efficiënter 
te kunnen gebruiken, zijn o.a. slimmere mobiele technologieën, zoals het gebruik van 
een app-oproep in plaats van een sms-oproep, noodzakelijk.

Posttraumatische stresssymptomen na reanimatie
Reanimaties kunnen aanleiding zijn voor ernstige vormen van stresservaring, 
waaronder een posttraumatische stressstoornis.5,6 Sinds de implementatie van het 
reanimatieoproepsysteem worden burgerhulpverleners vaker blootgesteld aan dit 
soort stresservaringen. Voor de continuïteit van het reanimatieoproepsysteem is 
het van belang te weten of burgerhulpverleners kunnen omgaan met de stress en 
impact, als gevolg van een reanimatie. In hoofdstuk 4 presenteren we een studie, 
waarin we de impact die men kort na een reanimatie ervaart hebben vergeleken met 
de score op de schokverwerkingslijst, vier tot zes weken na een reanimatie.

Met de schokverwerkingslijst kunnen reacties op ingrijpende gebeurtenissen 
worden gemeten. Bovendien kan de schokverwerkingslijst worden gebruikt ter 
ondersteuning van de diagnostiek van een posttraumatische stressstoornis. De 
lijst heeft betrekking op twee centrale dimensies in de psychologische reacties 
op een schok; enerzijds het herbeleven van de gebeurtenis en anderzijds het 
vermijden van onaangename gevoelens of herinneringen aan de gebeurtenis. De 
schokverwerkingslijst bestaat uit 15 meerkeuzevragen en de maximale score die men 
kan behalen is 75 punten. Bij een score van 26 punten of hoger zou er sprake kunnen 
zijn van een posttraumatische stressstoornis.7

Met iedere sms-oproep aan een burgerhulpverlener is tevens een 
e-mail verstuurd met een link naar een korte online vragenlijst (fase 1). Met deze 
vragenlijst werd burgerhulpverleners gevraagd aan te geven wat hun reactie was 
op de sms-oproep en, indien van toepassing, wat de situatie was bij aankomst op 
het reanimatieadres en of ze zelf hadden gereanimeerd. Als men daadwerkelijk had 
gereanimeerd, moest men aangeven hoeveel impact de reanimatie heeft gehad: 
geen, weinig, dragelijk, veel of ondraaglijke impact. 
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Alle, als eerste, aangekomen burgerhulpverleners die hadden beademd, 
borstcompressies gegeven en/of een AED aangesloten, zijn benaderd om deel te 
nemen aan een telefonisch interview (fase 2). Het doel van het interview was om 
meer gedetailleerde informatie over de reanimatie zelf te verkrijgen en inzicht te 
krijgen in de psychologische impact op de burgerhulpverlener. Om te onderzoeken 
of de burgerhulpverleners posttraumatische stresssymptomen vertonen, werd vier 
tot zes weken na de reanimatie de schokverwerkingslijst naar alle geïnterviewde 
burgerhulpverleners gestuurd (fase 3).

Van alle opgeroepen burgerhulpverleners heeft 25% de online vragenlijst 
ingevuld. In totaal hebben we 203 burgerhulpverleners telefonisch geïnterviewd. 
Van hen hebben er 189 tevens de schokverwerkingslijst ingevuld. Van de 
burgerhulpverleners ervoer 41% geen of weinig impact kort na de reanimatie, 
46% vond de impact dragelijk en 13% ervoer veel impact. Meer dan 90% van de 
burgerhulpverleners keek positief of zeer positief terug op de reanimatie, zelfs als de 
uitkomst negatief was. Geen enkele burgerhulpverlener scoorde meer dan 25 punten 
op de schokverwerkingslijst. Dit betekent dat geen enkele burgerhulpverlener 
symptomen van posttraumatische stress liet zien.

Burgerhulpverleners vertoonden geen symptomen van posttraumatische 
stress in de zes weken nadat zij hebben gereanimeerd. Dit geldt ook voor diegene 
die veel impact ervoeren kort na de reanimatie. Daarnaast heeft de overgrote 
meerderheid een positief tot zeer positief gevoel aan de reanimatie overgehouden.

AED-gebruik door niet-professionele responders
Tussen 2006 en 2012 is het percentage reanimaties, waarbij er al een AED was 
aangesloten voor aankomst van de ambulance, bijna verdrievoudigd van 21% naar 
59%.8 Deze toename heeft er ook voor gezorgd dat er vaker meldingen zijn over 
falende AED’s. In de meeste gevallen is het echter onduidelijk of er sprake is van een 
gebruikersfout, dan wel een fout van de AED zelf.

In hoofdstuk 5 beschrijf ik een studie waarin we hebben onderzocht in 
hoeverre AED’s falen tijdens het gebruik ervan bij echte reanimaties. Ook hebben 
we onderzocht of dit falen werd veroorzaakt door een gebruikersfout of door een 
fout van de AED zelf. Voor dit onderzoek hebben we van 12 verschillende AED-
merken 1114 digitale elektrocardiogrammen (ECG’s) onderzocht met in totaal 3310 
analyseperioden. Maar 12% van de geanalyseerde ECG’s was afkomstig van een 
volautomatische AED. Bij deze variant geeft de AED automatisch een schok, zonder 
dat een actie van de gebruiker noodzakelijk is. Uit onze studie is gebleken dat alle 
onderzochte AED-merken voldoen aan de minimale prestatienorm voor zowel 
schokbare als niet-schokbare hartritmes. De AED gaf een incorrect schokadvies 
in 4% (44/1091) van alle schokadviezen. In 15 gevallen hebben wij dit kunnen 
toerekenen aan een fout van de AED zelf en in 28 gevallen aan een gebruikersfout. 
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In één geval konden wij de oorzaak van het foutieve schokadvies niet achterhalen. 
Het continueren van borstcompressies tijdens de analyse periode van een AED was 
de meest voorkomende gebruikersfout. In 1% (26/2219) van de gevallen dat de AED 
het advies gaf om geen schok toe te dienen maar door te gaan met reanimeren, 
bleek dit advies onjuist. In 20 gevallen werd dit onjuiste advies veroorzaakt door 
een analysefout van de AED en in 6 gevallen konden wij dit toerekenen aan een 
gebruikersfout. In 5% (59/1091) van de gevallen waarbij de AED het advies gaf om 
een schok toe te dienen, is geen schok gegeven. In de meeste gevallen werd dit 
veroorzaakt doordat de gebruiker de instructies van de AED niet opvolgde of omdat 
de elektroden van de AED al waren verwijderd voordat het ambulancepersoneel ter 
plaatse was. In een paar gevallen drukte de gebruiker per ongeluk op de uitknop in 
plaats van op de schokknop.

Uit onze studie is gebleken dat bij het gebruik van AED’s in een echte 
reanimatiesetting weinig fouten worden gemaakt. Wanneer er toch fouten 
worden gemaakt, worden deze voornamelijk veroorzaakt door de gebruiker of de 
omstandigheden tijdens het gebruik. Wij adviseren reanimatie-instructeurs hier 
extra aandacht aan te besteden tijdens reanimatietrainingen. Ons advies aan AED-
fabrikanten is het aantal (gesproken) instructies door de AED te beperken tot de 
meest belangrijke. Daarnaast raden we aan de instructies van de AED prominenter 
aanwezig te laten zijn, zoals luider gesproken instructies en een opvallend 
knipperende schokknop. Om te voorkomen dat gebruikers een schokadvies negeren 
of per ongeluk de uitknop indrukken in plaats van de schokknop, kan het gebruik van 
volautomatische AED’s nuttig zijn. Tevens kan AED-software die tijdens het geven van 
borstcompressies het hartritme blijft analyseren, ertoe bijdragen dat er minder vaak 
een fout-positief schokadvies door de AED wordt gegeven. 

Conclusie
De uitkomsten van de studies, beschreven in dit proefschrift, laten zien dat het 
reanimatieoproepsysteem bijdraagt aan snellere defibrillatie en een hoger percentage 
omstanderreanimatie, met als gevolg een hogere overlevingskans bij patiënten met 
een schokbaar hartritme die in een woonomgeving worden gereanimeerd. In de 
meeste gevallen wordt de AED correct gebruikt en dient men een schok toe, wanneer 
de AED dit aangeeft. Burgerhulpverleners die actief deelnemen aan een reanimatie 
vertonen geen klinisch relevante stresssymptomen en ervaren de reanimatie 
doorgaans als een positieve ervaring.
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