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Protocollen / procedures / afspraken  

Onderwerp: Automatische externe defibrillator (AED) 

 
PROTOCOL AUTOMATISCHE EXTERNE DEFIBRILLATOR (AED) 
 

• De ERB heeft een Medtronic Lifepack 500 AED in haar bezit en deze is aanwezig in de terreinwagen Deze 

AED mag onder geen enkele voorwaarde met een boot meegenomen worden! 

 

• Voor gebruik op de strandpost (en s’winters in de loods) is een tweede AED Defibtech Lifeline beschikbaar. 

Ook deze AED mag onder geen enkele voorwaarde met een boot worden meegenomen. 

 

• AED met volwassen pads alleen gebruiken bij slachtoffers van 8 Jaar en ouder (of personen die zwaarder zijn 

dan 35 kg). 

 

• Er zijn speciale roze pads beschikbaar voor gebruik bij kinderen onder de leeftijd van 8 jaar, of onder 35 kg 

(bij twijfel: de pads voor volwassenen gebruiken). 

 

• Aangekomen bij een bewusteloos slachtoffer zullen door de eerste hulpverlener(s) die ter plaatse is/zijn de 

normale EHBO ingezet worden. Indien een stilstaande bloedsomloop of ademhalingsstilstand wordt vermoed, 

moet de reanimatie door hen opgestart worden, daarna zal door een derde (andere)  hulpverlener de AED uit 

de terreinwagen (EGM 1.10) worden gepakt. 

 

• Denk aan de alarmering van deskundigen (ambulancedienst). 

 

• De beademing van het slachtoffer moet bij voorkeur gebeuren met de beschikbare mondkapjes (pocket mask) 

met zuurstoftoediening. 

 

• Probeer het tijdstip van aankomst en het begin van de reanimatie vast te leggen (bij een eventueel begonnen 

reanimatie door omstanders, ook navragen hoe lang geleden men begonnen is). 

 

• De persoon die de AED aansluit en bediend krijgt de leiding van de reanimatie en zal de nodige handelingen 

verrichtten om de AED gebruiksgereed te maken:  

- Borstkas slachtoffer ontdoen van kleding, eventueel wegscheren van overmatig borsthaar.    

- Borstkas van slachtoffer eventueel droog en schoonmaken (drenkelingen) met een washandje en/of  een 

handdoek. 

- AED aanschakelen (0/1). 

- Aanbrengen van de pads op de juiste plaats (zie ook de afbeeldingen op de verpakking). 

 

De ander hulpverleners blijven reanimeren totdat de AED-pads zijn aangesloten en de AED analyseert! 
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• Houd afstand en blijf van het slachtoffer af als de AED aan het analyseren is ! Volg na de analyse de 

instructies van de AED op. 

 

• Let erop dat indien de AED een ‘schok adviseert’, alle hulpverleners vrij zijn van het slachtoffer ! waarna de 

schok, na de oplaadtijd, toegediend kan worden. Roep hierbij luid en duidelijk: “Allemaal Los” en controleer dit 

ook voordat de schok toegediend wordt!  

 

• Na aankomst van de verpleegkundige van de Ambulancedienst zal deze de verdere hulpverlening 

coördineren. En volgens hun protocol het slachtoffer verder behandelen. Hierbij zal de ERB blijven assisteren. 

 

• Vertel deze verpleegkundige hoe vaak de AED een schok heeft geadviseerd en hoe vaak hij daadwerkelijk is 

uitgevoerd. (staat op de AED) Deel de verpleegkundige ook mede hoe lang men al met de reanimatie bezig is.  

 

• Enkele veel voorkomende vragen en enkele opmerkingen: 

 

- De AED neemt niet de taken van de reanimatie over, maar is alleen een hulpmiddel. 

- Blijf altijd op je eigen veiligheid letten! 

- Wees voorzichtig bij regen (veel water) en/of grote plassen. 

- De AED kan bij zwangere vrouwen gewoon gebruikt worden! 

- De AED kan ook bij personen die een pacemaker hebben gebruikt worden. 

- Slachtoffer is bewusteloos en moet braken � Slachtoffer snel kantelen, daarna mond schoonmaken en 

doorgaan met de reanimatie. 

- Sterk behaarde borst waardoor pads niet plakken � Borstkas beperkt scheren. 

- Klamme en/of natte Borst � Borst schoon en droogmaken. 

- Indien het slachtoffer pleisters (bijvoorbeeld: nicotine pleisters) op de plaats van de pads heeft zitten dienen 

deze pleisters verwijderd te worden! 

- De AED herkent alleen chaos in de hartslag en een stilstaand hart. Alleen bij chaos (ventrikel-fibrilleren) zal en 

schok geadviseerd worden. 

 

• Er is beweging waargenomen: 

Oorzaken:  

Is het slachtoffer wel bewusteloos ? 

Is er een ‘trage’ ademhaling ? 

Zijn het (stuip) trekkingen ? 

Is de diagnose wel juist geweest ?  

 

Oplossingen: 

Zijn er toch tekenen van circulatie en/of ademhaling?. 

Wacht (kort) op de her-analyse van de AED. 

Vervolg, indien nodig, de reanimatie. 

 

 

 

 


