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AD Civiele Veiligheid & ADCC - FOD Binnenlandse Zaken
Gezondheidsinspecteurs van de gemeenschappen

Mevrouw, Mijnheer,

Een wetsvoorstel waarmee het mogelijk zal worden dat automatische defibrillatoren gebruikt worden door niet-artsen
werd in behandeling genomen en aangepast door de Senaat en zal binnenkort opnieuw ter stemming worden voorgelegd
in de Kamer.
Op vraag van de Minister van Sociale Zaken en van Volksgezondheid wordt momenteel een
uitvoeringsbesluit voorbereid houdende veiligheids- en andere voorwaarden inzake een automatische externe defibrillator
in het kader van een reanimatie. Een automatische externe defibrillator is een toestel dat op basis van een analyse een
elektrische schok kan toedienen, al dan niet na een voorafgaandelijke vraag op een knop te drukken, en dat personen die
een hartstilstand doormaken een levensreddende hulp kan bieden.

v

Omdat er voor beide voorstellen nog een juridische weg moet worden afgelegd vooraleer ze in werking treden blijft het
gebruik van automatische defibrillatoren een handeling die voorbehouden is aan artsen en dit tot publicatie van deze
voorstellen. Wij stellen echter vast dat sommige gemeentebesturen en publieke sportorganisaties reeds nu overwegen
om automatische defibrillatoren te installeren op publieke plaatsen. Naar verluidt zouden er reeds automatische
defibrillatoren zijn geïnstalleerd in een beperkt aantal zwembaden. Daarom wil ik in naam van de bevoegde
adrninistratie, zijnde het directoraat-generaal Basisgezondheidszorg en Crisisbeheer, en na overleg met de beleidscel van
de Minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken op een aantal heel belangrijke punten in dit verband wijzen.
1. Het is belangrijk dat het gebruik van een automatische defibrillator, ook door leken, niet los gezien wordt van de
dringende medische hulpverlening zoals die momenteel wordt aangeboden door de lOO-centrale.De basisregels inzake
eerste hulp blijven geldig. De openbare instanties wordt aangeraden het publiek erop te wijzen dat voorafgaandelijk aan
het gebruik van een defibrillator het bewustzijn en de normale adernhaling van een patiënt moet worden gecontroleerd :
het toestel mag enkel gebruikt worden indien de patiënt niet meer bij bewustzijn is en niet meer normaal adernhaalt.
V66r het gebruik van een automatische defibrillator moet de lOO-centrale steeds opgeroepen worden met de melding
"Bewusteloze patiënt zonder normale ademhaling die zich bevindt op (specificatie van de plaats). De patiënt zal worden
verbonden met een AED." Het gaat immers over een levensbedreigende situatie waarbij een patiënt op korte tijd een
nieuwe hartstilstand kan meemaken en in ieder geval moet onderworpen worden aan een diagnose door een
gespecialiseerde arts.
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2. Daarnaast zal het koninklijke besluit een registratieplicht voorzien. Daarom is het opportuun dat elk openbare instantie
een lijst bijhoudt van de op een publieke plaats geplaatste automatische defibrillatoren binnen haar grondgebied alsook de
identiteit van de eigenaar die tevens verantwoordelijk is voor het onderhoud van het toestel. Op termijn wordt bij elk
gebruik van een automatische defibrillator op een openbare plaats een automatische melding aan de lOO-centrale
overwogen. De bevolking heeft met dit doel baat bij een weloverwogen plaatsing van dergelijke toestellen (drukbezochte
plaatsen waar de aanrijtijden van gespecialiseerde hulpdiensten groot zijn).
3. De hartritmegegevens die door een automatische defibrillator worden geregistreerd juist v66r, tijdens en na een
defibrillatie moeten op eenvoudig verzoek van de arts door de eigenaar van het toestel worden ter beschikking gesteld.
De openbare instanties worden gevraagd hierop desgevallend toe te zien.
4. Het koninklijk besluit zal verbieden om defibrillatoren die de mogelijkheid bieden om manueel te schokken, te
plaatsen op een publieke plaats, zelfs indien ze voorzien zijn van een automatische defibrillatie-functionaliteit. lnderdaad
blijft het gebruik van manuele defibrillatoren of van AED's met een manuele functie voorbehouden aan artsen omwille
van de noodzakelijke medische beoordeling. De openbare instanties en de gezondheidsinspecteurs worden verzocht om
hierop toe te zien op hun grondgebied, respectievelijk in hun ambtsgebied.
Gezien het dringende karakter van deze belangrijke aandachtspunten zou ik u graag willen vragen bovenvermelde
opmerkingen reeds nu na te leven.
'-' ijn medewerkers blijven ter beschikking voor verder advies per post of per e-mail.
Na publicatie van de wet en van het besluit zorgt mijn administratie, in naam van de Minister, voor het publiceren van
bijkomende richtlijnen en informatie.
Met de meeste hoogachting,

--

D. CUYPERS
Voorzitter van het Directiecomité van de FOD
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en
Leefmilieu
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