21 september 2018 - AED en de reanimatiecursus
Ook op het gebied van veiligheid en gezondheid
is de Stichting Haagse Hopjes Transvaal bezig
om zich te ontwikkelen. Toen wij via de
Hartstichting de aanbieding kregen om tegen een
gereduceerd bedrag een AED voor in de wijk aan
te schaffen, gingen wij hier gelijk op in. Begin
augustus hing deze AED te pronken aan het
Hopje op het Wijkpark Transvaal. Deze is
beschikbaar voor iedereen uit de buurt. Dit is
natuurlijk heel plezierig in een wijk waar ook vele
ouderen wonen.
De medewerkers van de Haagse Hopjes hebben
ieder jaar een BHV of EHBO-cursus waar ze met
onder andere de AED, aan de slag gaan om te
zorgen dat alle medewerkers met vertrouwen met
een AED aan de slag kunnen. Uiteraard hopen wij
dat dit nooit nodig zal zijn, maar wij zijn in ieder
geval voorbereid!
De AED is toegankelijk voor iedereen zodat in een situatie van nood iedereen er direct bij
kan. Het is namelijk zo, dat mocht er iemand met accute problemen zijn, het belangrijk is
dat er binnen 6 min iemand met een AED ter plaatse is. De Hopjes zijn in de wijk
Transvaal centrale punten waar iedereen terecht kan en die iedereen weet te vinden. Het
is dus ook helemaal niet gek dat wij deze AED in gebruik nemen.
De cursus over de AED ging gepaard met de overige reanimatietechnieken zoals de
stabiele zijligging en hartmassage. De medewerkers waren hier al mee bekend maar
herhaling is natuurlijk nooit verkeerd. Wouter was de docent op deze cursus en wij zijn
heel blij met de professionele manier waarop deze cursus gegeven werd. De vele
verschillende problemen die je zou kunnen tegenkomen in het werken met kinderen,
alswel de AED die wij hebben hangen, zijn in deze cursus aan bod gekomen. Een erg
informatieve dag dus!

