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Burgerhulpverlening
bij acute hartstilstand
Cardiopulmonale resuscitatie (CPR),
uitgevoerd door leken in afwachting
van professionele hulpverlening, heeft
een gunstig effect op de overlevingskansen van patiënten met een hartFoto: Joyce van Belkom/Hollandse Hoogte

stilstand buiten het ziekenhuis.
Tot voor kort was er onvoldoende patientgebonden onderzoek waaruit bleek
dat reanimatie door leken een gunstige
invloed heeft op de overlevingskansen
van patiënten met een acute hartstilstand. Zweden heeft een succesvol beleid om leken te trainen in het doen van
cardiopulmonale resuscitatie. Inmiddels heeft bijna één op de drie Zweden
een reanimatietraining gehad.
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