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Busleyden Atheneum - Campus Botaniek huldigde op 25 oktober een automatische externe
defibrillator (AED) in. Dit toestel werd strategisch geplaatst op de zogenaamde
onderwijsboulevard van Mechelen. Eerder al plaatste Busleyden Atheneum een EAD ter
hoogte van de Kruidtuin aan de Bruul in Mechelen. ZIE OOK FOTO

BUSLEYDEN ATHENEUM CAMPUS BOTANIEK NEEMT
AUTOMATISCHE DEFIBRILLATOR IN GEBRUIK
“Op de zogenaamde ‘onderwijsboulevard’ van de stad Mechelen, waar dagelijks
duizenden leerlingen en studenten schoollopen en sporten, bevond zich tot nu toe
geen defibrillator”, zegt Stefaan Croonen, directeur van Campus Botaniek. “Het leek
ons hoog tijd om hier iets aan te doen. We hebben de defibrillator geplaatst op de
hoek van de Augustijnenstraat en de Zandpoortvest, zodat hij vlot bereikbaar is voor
zoveel mogelijk mensen. Als school met een uitgesproken paramedisch studieaanbod
vinden we de aanwezigheid van een AED ook belangrijk om onze studenten te
sensibiliseren rond ‘hart-veiligheid’”, aldus nog Stefaan Croonen. “Toekomstige zorgen verpleegkundigen moeten zich uiteraard bewust zijn van het belang van een snelle
en doeltreffende interventie bij acuut hartfalen.”
Het AED-toestel wordt gefinancierd door HeartSaver, een vzw met als peter de internationaal
gerenommeerde cardioloog en hartritmespecialist Pedro Brugada. De vzw probeert op
zoveel mogelijk publieke plaatsen in Vlaanderen AED-toestellen te plaatsen. Voor de
financiering van de vrij dure toestellen doet de vzw beroep op sponsors. Het toestel van
Campus Botaniek werd gesponsord door verschillende Mechelse bedrijven en zelfstandigen.
De plechtige inhuldiging van de defibrillator ging gepaard met een opleiding.
Personeelsleden en buurtbewoners leerden hoe ze het toestel moeten bedienen als ze
geconfronteerd worden met een plotse noodsituatie.
“Zodra het toestel is ingeschakeld, geeft het mondeling instructies aan de gebruiker. Als je
exact doet wat de AED dicteert, kan je als hulpverlener geen fouten maken. Een AED is een
draagbaar toestel dat een elektrische schok aan het hart toedient bij levensbedreigende
hartritmestoornissen. Iedereen mag en moet een AED-toestel kunnen gebruiken. Een plotse
hartstilstand is immers één van de grootste doodsoorzaken wereldwijd. Willen we de
overlevingskansen van slachtoffers vergroten, dan is snel handelen de boodschap. Elke
seconde telt”, zegt Stefaan Croonen.
Meer info: Stefaan Croonen, directeur Busleyden Atheneum Campus Botaniek, tel.
015-29.01.36 of 0479-81.42.83.
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