
Lions reanimatie cursus 
 
Op het ritme van Staying alive, staying alive, de klassieker van de BeeGees, proberen 15 paar 
handen het borstbeen van een oefenpop 5 cm omlaag te duwen. 100 keer per minuut. Precies 
het tempo van het liedje. Training om in de toekomst zo mogelijk levens te redden in 
Doetinchem. Want dat is de opdracht van het project dat we met z’n allen hebben uitgekozen. 
 
In een paar prachtige oefenruimtes in pand Wink, voorzien van moderne leermiddelen zoals 
een whiteboard en levensechte oefenpoppen die zich geduldig laten masseren zonder een 
kick te geven, doceert Bas van Steenbergen, bevlogen, kundig en met blijk van veel ervaring, 
ons eerst de theorie van de BLS, basic life support. En passant legt hij ons nog uit hoe een 
ernstige slagaderlijke bloeding te stoppen en hoe de Heimlichgreep (bij verstikking) toe te 
passen. Na een dik uur zijn we ingelicht over hoe te handelen bij een persoon die onwel wordt, 
in elkaar zakt. 
 
Daarna zelf doen. Allereerst controleren we het bewustzijn door aanspreken en aanraken. Als 
geen reactie: 112 bellen of laten bellen. Let op de veiligheid van het slachtoffer en jezelf. 
Daarna ademhaling controleren. Indien geen spontane ademhaling, start hartmassage: 
handen midden op het borstbeen, 100 keer per minuut, het borstbeen 5 à 6 cm induwend. 
Beademen in de acute situatie wordt steeds minder belangrijk geacht. Als er een AED is, 
bovenlichaam ontbloten, AED aanzetten en instructies van het apparaat volgen. De AED leidt 
je door de reanimatie. En doorgaan met reanimeren tot de ambulancemensen het 
overnemen. 
 
Het was goed om eens te voelen hoe zo’n reanimatie gaat. Kost aardig wat energie. Zo kregen 
we een indruk hoe en met welke kracht we het borstbeen moeten indrukken als zich zo’n 
situatie voordoet. Het was een nuttige avond. Op woensdag 11 maart wordt nog een tweede 
ploeg door Bas geschoold. Opdat ook zij aan het eind kunnen worden voorzien van een fraai 
certificaat, te downloaden van je persoonlijke pagina van Nedcert.nl 
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