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Slechts de helft van de gemeenten en steden in het Mechelse mag zich hartveilig noemen. Dat blijkt uit een onderzoek van deze krant.
De onderlinge verschillen zijn groot. Hangen in Mechelen meer dan dertig defibrillatoren, dan zijn ze in Lier op één hand te tellen.
"Wij kopen wel drie nieuwe defibrillatoren aan", maakt burgemeester Frank Boogaerts sterk (N-VA).

"Defibrillatoren plaatsen kan sinds 2007 na een wetswijziging die gewone mensen toelaat om dergelijke reanimatietoestellen te
gebruiken", zegt woordvoerder Ann Luyten van het Rode Kruis. De organisatie houdt bij welke gemeenten hartveilig zijn en welke niet.
"De voorwaarden voor hartveilige gemeente of stad zijn ook niet van de poes. Je krijgt het label niet zomaar", aldus Luyten.

Mechelen wil al enkele jaren een 'hartveilige stad' zijn en werkt dan ook samen met het Rode Kruis, dat overigens ook in de
Dijlestad gevestigd is. In de hoop levens te redden, voorziet de stad intussen al in 24 toestellen. Twee op het openbaar domein
in de Befferstraat en Lamot en verder nog een heleboel in vooral de sporthallen. "Onlangs zijn er nog tien bijgekomen", zegt de
kabinetsmedewerkster van schepen Koen Anciaux (Open Vld). Niet van de stad, maar even potentieel levensreddend zijn de toestellen
in het centraal station, De Nekker, het Vrijbroekpark en Utopolis.

Sint-Amands

Ook Puurs, Willebroek, Bonheiden, Sint-Katelijne-Waver en Duffel mogen zich hartveilig noemen. Maar ook binnen de niet-hartveilige
gemeentes zijn de verschillen erg groot. Zo plaatste Putte zeven defibrillatoren, Sint-Amands heeft helemaal géén defibrillatoren.
"We hebben dit grondig besproken op het schepencollege, maar zo'n toestel is vrij duur en we weten ook niet meteen een geschikte
locatie", zegt burgemeester Peter Van Hoeymissen (CD&V). "Andere gemeentebesturen plaatsen AED-toestellen aan de sporthal of
het gemeentehuis, maar die liggen meestal in het drukke centrum van de gemeente. Dat is bij ons niet het geval, als we naar de meest
bezochte plaatsen kijken hangen we het apparaat nog best aan de Delhaize-supermarkt."

"Ook heeft het geen zin zo'n toestel aan te kopen als de inwoners er niet mee kunnen of durven werken. Onlangs werd een man
onwel tijdens een huwelijksplechtigheid op het gemeentehuis, een thuisverpleegster hielp hem meteen en 5 minuten later was ook de
ziekenwagen ter plekke. We denken dat die manier van werken nog altijd sneller is."

WANNES VANSINA

Copyright © 2016 De Persgroep Publishing. Alle rechten voorbehouden


	Mechelen hartveilig, Lier verre van - Pagina 16

