De Nederlandse Hartstichting bedankt Kies voor Leven!
In 2007 is de Nederlandse Hartstichting gestart met de zogenaamde ‘6 minuten campagne’ en het
programma Hartstilstand met als doel de overlevingskans bij een hartstilstand te verhogen naar
25%. Dit gebeurt onder andere door het stimuleren van het opzetten van 6 minuten zones,
gebieden waar binnen 6 minuten gereanimeerd en gedefibrilleerd kan worden.
Dat programma kwam niet uit de lucht vallen. Mede door initiatieven als de Stichting Kies voor Leven
besloot de Hartstichting om het programma op te zetten. De stichting Kies voor Leven en dan met
name Toon Hermsen viel op door de voortvarendheid en het enthousiasme waarmee hij aan de slag
was gegaan met dit thema. Veel dorpen, woonwijken en bedrijven in ons land waren aan de slag
gegaan met het opzetten van een 6 minuten zone, met hulp van Stichting Kies voor Leven.
Heel regelmatig is er contact geweest tussen de Hartstichting en Kies voor Leven, om te kijken waar
we samen konden werken en van elkaar konden leren. Vaak hebben we gebruik gemaakt van de
kennis van Toon Hermsen, hij was altijd bereid deze kennis te delen. Of het nou ging om het opzetten
van een 6 Minuten Zone, het voor elkaar krijgen van financiering of over de aanschaf van AED’s. Ook
heeft hij presentaties gegeven aan de Reanimatiepartners en Vrienden van de Hartstichting, om hen
te vertellen over zijn goede werk. Wij zijn hem daar allemaal erg dankbaar voor!
Sinds 2007 is er veel veranderd in ‘6 minuten zone land’. De initiatieven worden steeds groter en
professioneler. Ook hebben steeds meer meldkamers een reanimatieoproepsysteem. Dit betekent
dat getrainde burgerhulpverleners via een sms opgeroepen kunnen worden om bij een hartstilstand
(met een AED) naar het slachtoffer te gaan, voor dat de ambulance ter plaatse is. Hierdoor wordt er
veel eerder gereanimeerd en gedefibrilleerd en dat resulteert in een hogere overlevingskans. Dit is
iets waar we als Hartstichting uiteraard erg blij mee zijn. Uit een recente inventarisatie van de
Hartstichting bleek dat er in het land al minimaal 300 initiatieven zijn, van verschillende aard en
grootte. Veel bedrijven zijn inmiddels 6 minuten zone en ook in de publieke ruimte gebeurt veel. Ook
zijn gemeenten steeds vaker betrokken bij de initiatieven. Om hen te ondersteunen en verder op weg
te helpen organiseert de Hartstichting op 15 oktober een congres ‘Is uw gemeente voorbereid op een
hartstilstand’. Meer informatie hierover is te vinden op: https://www.hartstichting.nl/reanimatie/6minutenzone
Namens alle betrokken medewerkers van de Nederlandse Hartstichting, willen wij nogmaals Toon
Hermsen heel hartelijk danken voor zijn tomeloze inzet om zoveel mogelijk levens te redden! Wij
zullen doorgaan met het stimuleren van 6 minuten zones en we hopen dat via ons zijn levensmissie
zal worden volbracht!
Wij wensen hem en zijn vrouw nog vele goede jaren toe en wensen hem heel veel succes met al zijn
verdere activiteiten.
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