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Nieuw Protocol Reanimatie met gebruik van AED 
(aangepaste richtlijnen reanimatie gebruik AED 2006 in Nederland) 
 

Zorg voor eigen veiligheid en een ruime werkplek (actie chauffeur ) 

Stel familie/omstanders kort op de hoogte van uw hulpverleningspoging (actie  

arts ) 

Controleer snel het bewustzijn en ademhaling ( actie arts ) 

 Spreek patiënt aan  

 Schud aan schouder 

 controleer ademhaling 10 sec kijk, luister, voel 

Indien geen ademhaling: 

 Arts ontbloot bovenlichaam 

 Chauffeur (laat) 112 bellen ( laat juiste adres doorgeven en melden dat er sprake is van een 

reanimatie zodat er twee ambulances ter plaatsen komen ) 

 Arts start met hartmassage en beademing (30:2, frequentie 100/120 min.) totdat chauffeur de 

AED heeft aangesloten. 

 Chauffeur bevestigd intussen de beide elektroden ( zo nodig licht scheren en/of afdrogen van 

de huid ) 

Wacht op verdere gesproken instructies van de AED 

 AED analyseert 

 Arts stopt met hartmassage en beademing 

 Patiënt niet meer aanraken 

 Arts en Chauffeur ( en omstanders !! ) houden afstand 

     Twee mogelijke instructies: shock geadviseerd of continueren reanimatie. 

Indien “ shock geadviseerd”: 

 AED laadt op tijdens het opladen door masseren tot opdracht druk in voor schok.  

 Patiënt niet aanraken en iedereen op afstand houden 

 Arts/Chauffeur drukt na opladen de rode “ shock “ knop in.  

 

AED: geeft opdracht “Begin met reanimeren” 

 Arts en chauffeur starten reanimatie 30:2  

 Begonnen wordt met compressies 

 Gedurende 2 minuten (AED geeft dit aan op scherm) 

 

AED analyseert hierna weer opnieuw: 

 Patiënt niet aanraken 

 Volg de verder instructies op. ( kan opnieuw schok adviseren of instructies voortzetten van de 

hartmassage en beademing ) 

 Volg verdere instructies AED 

 

Zet bij twijfel de reanimatie ( instructies AED, hartmassage en beademing ) voort totdat 

ambulancepersoneel arriveert, hierna start Advanced Life Support. 


