Het verhaal van Florens Droog
Florens studeert geneeskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen en
wil als anesthesioloog in de acute zorg gaan werken. Daarnaast geeft hij
reanimatieonderwijs aan de Radboud Zorgacademie. Hij is de eerste in
Nederland met een Mindray Beneheart D1 PRO AED. Hieronder zijn
verhaal:

''Toen ik het ECG op de display zag, wist ik dat we hem
konden redden.''
Het was een rustige zondagmiddag toen ik een reanimatieoproep kreeg.
Ik twijfelde geen moment en pakte mijn AED, de Mindray Beneheart D1
PRO, en sprong in de auto. Binnen een paar minuten was ik ter plaatse.
Het slachtoffer lag op straat en werd al gereanimeerd door omstanders,
maar er was nog geen AED ter plaatse. Ik heb direct de AED
aangesloten. “Toen ik het ECG op de display zag, wist ik dat we hem
konden redden”.
Er was geen twijfel over mogelijk: deze meneer heeft een hartstilstand
veroorzaakt door een dodelijke ritmestoornis. Deze ritmestoornissen
zijn vaak het gevolg van zuurstoftekort, bijvoorbeeld door een
hartinfarct (in de volksmond ook wel hartaanval genoemd). Wanneer je
snel een schok toedient, dan is de kans groot dat je de ritmestoornis
kunt opheffen, waardoor het hart weer normaal kan pompen. Ik heb
direct een schok toegediend en ben daarna in samenwerking met
omstanders en toegesnelde politie verdergegaan met de reanimatie.
Het prettige van de Mindray is dat ik zelf bepaal wat voor begeleiding ik wil tijdens de reanimatie. Ikzelf wil graag alleen
een metronoom die het tempo aangeeft, maar een onervaren hulpverlener kan stap voor stap door het
reanimatieproces geleid worden. Na 2 minuten reanimeren was het tijd voor de tweede ritmeanalyse. De AED gaf aan
dat er een tweede schok noodzakelijk was. Ik heb deze schok toegediend en een andere hulpverlener heeft daarna de
reanimatie hervat. Het is belangrijk dat je de hulpverleners elkaar laat afwisselen om uitputting te voorkomen. Het liefst
wissel je elke 2 minuten, dus tijdens elke analyse van de AED, van hulpverlener. Tijdens de derde analyse was het beeld
op het ECG totaal anders. De chaos van zo-even was weg en er was weer sprake van een normaal ECG. Je bent blij als je
ziet dat de schokken effect hebben gehad. Toch moet je direct weer verder met de reanimatie, omdat een normaal
ritme niet altijd hoeft te betekenen dat de patiënt weer een normale circulatie heeft. Al snel na de derde analyse kwam
de ambulance ter plaatste en de ambulancehulpverleners hebben de hulpverlening overgenomen. Ik was erg tevreden
over de inzet. We hebben met z'n allen goed samengewerkt en we hebben de tijd dat de ambulance onderweg was
overbrugd door zelf adequate hulpverlening op te starten. Dit is alleen maar mogelijk wanneer er mensen in de buurt
zijn die kunnen reanimeren en beschikken over een AED. Gelukkig was dit het geval, waardoor deze meneer een goede
kans had om te herstellen. Later hoor je dan via via dat de meneer het gered heeft en herstellende is. Dit is natuurlijk
geweldig om te horen, want daar doe je het immers voor!
Florens is de eerste in Nederland in het bezit van een Mindray Beneheart D1 PRO AED en dit was zijn eerste inzet met
deze AED. Natuurlijk is het leuk om de eerste te zijn met deze bijzondere AED, maar uiteindelijk gaat het erom dat je
iemands leven kunt redden.

