
AED project van Lions Club Doetinchem. 
 
 

Inleiding 
 

Het doel van een Lionsclub is het verstevigen van de 
onderlinge vriendschap én zich inzetten voor goede doelen 
in de (plaatselijke) gemeenschap. Om hulp te kunnen bieden 
organiseren wij speciale fondswervingsacties. Voorbeelden 
uit verleden en heden zijn De Sjoelbak, de Grote 
Millenniumactie, ons 444 concert,  het Byzantijns koor, Stem 
voor een kind, City curling, City golf, Saturday Night Fever en 
onze jaarlijkse wijnactie. Met het geld dat we hiermee 
ophalen steunden we de laatste jaren o.a. Het Borghuis, de 
Moeder Teresa Stichting uit Ulft, de Voedselbank, de 
Kledingbank, het Rode Kruis Doetinchem, Hulphond 

Nederland, het Meedoenarrangement, Homespot, Mijn School, projecten tegen 
laaggeletterdheid, Sravana, de Stadskamer, Jeugdbescherming Doetinchem, Present, de 
Special Olympics, Schavenweide, MiniManna Stichting, Platform Armoedebestrijding 
Doetinchem,  en een aantal kleinere individuele projecten. Soms met een paar honderd euro, 
soms een paar duizend. 
 

 
Betrokken Doetinchem 

 
In het kader van ons 50 jarig bestaan in 2009 richtte onze Lionsclub “Betrokken Doetinchem” 
op. Een apart fonds met als doel lokale initiatieven, bedrijfsleven en verenigingen te 
ondersteunen met kennis en materialen, door partijen samen te brengen. Nadat enige tijd 
later de “Doetinchemse Uitdaging” het licht zag met zo ongeveer dezelfde doelstellingen, 
werd besloten Betrokken Doetinchem op te heffen. De gelden die nog in kas waren bij 
Betrokken Doetinchem werden met goedkeuring van de notaris (terug)gestort in de 
Fundraisingkas van Lions Club Doetinchem. Het geld is geoormerkt te gebruiken voor goede 
doelen, zoals omschreven in ons huishoudelijk regelement. Om doelen aan te wijzen 
organiseerde onze club een avond waarop een aantal potentiele projecten werden 
voorgedragen. Drie projecten werden genomineerd: Stichting Noach in Halle, opvangcentrum 
voor inheemse wilde dieren, Jongeren Opvang Doetinchem, dat dak- en thuisloze jongeren 
onderdak biedt en weer op weg helpt en een project genaamd “Levens redden in 
Doetinchem”.   
 

 
“Levens redden in Doetinchem” 

 
Wat houdt dit project in? Afgesproken is in ieder geval twee AED’s (automatische externe 
defibrillatoren) in Doetinchem te plaatsen. Waarom dit doel? In Nederland zijn er ongeveer 
17.000 reanimaties per jaar buiten het ziekenhuis. In en rond Doetinchem zo’n 60 à 70 per 
jaar, meer dan 1 per week. Eind vorige eeuw was de overleving zonder neurologische schade 
na een hartstilstand buiten het ziekenhuis hoogstens 10%. Tegenwoordig, omdat er steeds 



meer omstanders kunnen reanimeren en vanwege de beschikbaarheid van steeds meer AED’s 
(een apparaat waarmee een schok kan worden toegediend aan een patiënt met een 
hartstilstand), is de kans op overleven zonder restschade gestegen naar boven de 25%. 
Omgerekend betekent dat er in Doetinchem van vroeger 6 nu 14 mensen per jaar gered 
worden. Dat lukt alleen door snelle hulp. Elke minuut uitstel van herstel van de circulatie 
(bloedsomloop) vermindert de overlevingskans met 10%. 
 
 

De eerste AED geplaatst 
 

Maar de Lions willen zich niet alleen beperken tot geld 
bijeenbrengen en AED’s aanschaffen. We steken ook de handen uit 
de mouwen. 22 Lions en 9 familieleden hebben in februari en maart 
2020 een cursus Reanimeren en Gebruik van een AED met succes 
gevolgd bij Medical Team Twente onder de deskundige leiding van 
Bas van Steenbergen. Door 
Corona wat vertraagd, maar nu is 
het dan zover en gaan we twee 
AED’s plaatsen en aanmelden bij 
Hartslagnu.nl, dat nauw 
samenwerkt met De Hartstichting. 

Hartslagnu heeft een systeem opgezet om snel Burger Hulp 
Verleners en een AED bij een patiënt met een hartstilstand 
ter plaatse te krijgen. De eerste AED is op donderdag 22 
oktober geplaatst bij De Stadswal op de Van Nispenstraat 21. 
De tweede komt binnenkort te hangen naast de ingang van 
Albert Heijn Zonnenberg aan de Houtsmastraat. Beiden zijn buiten opgehangen, in een kast 
met pincodeslot en continu beschikbaar. Als iemand in nood is en reanimatie nodig, bel 112, 
en direct worden een aantal hulpverleners gewaarschuwd. Daarbij de oproep waar en met 
welke pincode een AED opgehaald kan worden. We hopen zo ons motto “Levens redden in 
Doetinchem” gestalte te kunnen geven. 
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