
Elske Gort 1633945 
 RUG, Biomedische technologie 

 Dhr. Koiter 
 Groningen, 2010 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Is het nuttig de AED te plaatsen op 
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Abstract 

De Automatische Externe defibrillator (AED) is een apparaat met medische strekking. Dit 
apparaat kan buiten het ziekenhuis gebruikt worden voor het verhelpen van een hartstilstand 
en om het hart weer in een normaal hartritme terug te brengen. Uit het onderzoek blijkt dat 
reanimatie met de AED in combinatie met basale reanimatie voor een aanzienlijk grotere 
overlevingskans zorgt ten op zichte van andere reanimatietechnieken. Echter, voordat het 
openbaar toepassen van de AED nuttig is, moet er nog verder onderzoek gedaan worden 
naar de aspecten die bij het gebruik van de AED komen kijken. Het gaat hier om een betere 
dekking van de AED buiten openbare gebouwen, een betere training van leekhulpverleners, 
goede communicatiesystemen met betrekking tot de locatie van de AED zodat deze snel 
voorhanden is, het toepassen van de AED bij hypertropische cardiomyopatie en het 
veelvuldig gebruik van testsystemen.   
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Inleiding 

Wekelijks worden er buiten het ziekenhuis 300 mensen in Nederland getroffen door een 
hartstilstand. Dit komt neer op 15.000 tot 16.000 slachtoffers per jaar. Momenteel overleeft 
maar 5 tot 10% van deze slachtoffers. Om deze reden is de Nederlandse Hartstichting in 
2006 met het Nationaal programma ‘Hartstilstand’ van start gegaan. Dit programma dient 
ervoor te zorgen dat de overlevingskans bij een plotselinge hartstilstand buiten het 
ziekenhuis vergroot wordt tot 25% in januari 2012. Belangrijke doelstellingen van het 
programma zijn om mensen bewust te maken van de lage overlevingskansen van 
slachtoffers die een hartinfarct krijgen buiten het ziekenhuis en mensen leren wat ze moeten 
doen in de eerste 6 cruciale minuten van een hartstilstand. Het toepassen van een 
automatische externe defibrillator kan bij het versnelde hulpverlenen een belangrijke rol 
spelen. Met betrekking tot het vergroten van de overlevingskansen bij een acuut hartinfarct 
kan afgevraagd worden of het nuttig is de AED te plaatsen op openbare locaties. Om deze 
vraag te kunnen beantwoorden, wordt eerst onderzocht voor welke doelgroep de AED 
geschikt is. Hierbij wordt gekeken naar de hartpatiënten, maar ook naar de gebruikers. 
Vervolgens worden de specificaties van de AED uitgelegd, waarna er tot slot aandacht is 
voor de onderzoeksresultaten en de risico’s van de AED. 
  



1. Voor welke doelgroep is de AED geschikt? 

 

Regulatie hartactie 
Het hart wordt door middel van een elektrische prikkeling tot contractie gebracht. Deze 
prikkeling, die meestal excitatie of activatie wordt genoemd, ontstaat in de sinusknoop. Hierin 
bevinden zich de pacemakercellen die van uit zichzelf kunnen contraheren. De sinusknoop 
bevindt zich in het rechter atrium, daarom polariseren ook als eerste de atria en vervolgens 
de ventrikels. In het hartweefsel lopen geleidingsbanen die zorgen voor de verspreiding van 
het elektrisch signaal door het hart. [18] Als deze banen worden verstoord doordat het 
weefsel te maken krijgt met een tekort aan zuurstof, kan er kortsluiting ontstaan. Hierdoor 
kan het hart ongecoördineerd of heel snel gaan trillen. [1][17] Een acuut hartinfarct, 
zuurstoftekort en een verminderde bloedtoevoer zijn de verschillende oorzaken voor 
ventriculaire fibrillatie en ventriculaire tachycardie. Ventrikelfibrillatie is de belangrijkste 
oorzaak voor een hartstilstand.[1][17] 
 
Ventriculaire tachycardie 
Bij ventriculaire tachycardie (VT) slaat het hart op hol en klopt het sneller dan voor de 
zuurstof behoefte van de patiënt benodigd is. [13] Het hartritme is vergelijkbaar met een 
normale hartslag, maar gaat alleen veel sneller (figuur 1). Tijdens VT wordt het bloed minder 
efficiënt door het lichaam gepompt, omdat de ventrikels niet volledig kunnen vullen. [1] 
Hierdoor wordt er minder bloed door het lichaam gepompt, waardoor er in delen van het 
lichaam zuurstoftekort ontstaat. [17] Bij een zeer snelle ventrikeltachycardie kan deze 
ritmestoornis door bloeddrukval verder ontaarden in kamer- of ventrikelfibrillatie. [13] 
 

 
   Figuur 1. Voorbeeld van een ECG bij VT [17] 

 
Ventrikelfibrillatie 
Ventrikelfibrillatie is een hartritmestoornis (vaak afgekort tot VF), waarbij de grote kamer van 
het hart ongecoördineerd gaat trillen en zo geen normale effectieve pompslagen meer maakt 
(figuur 2). Hierdoor wordt er (net zoals bij VT) minder bloed door het lichaam gepompt. 
Ventrikelfibrillatie zal zonder verdere behandeling ontaarden in een hartstilstand. [1][13][17] 
 

 
        Figuur 2. Voorbeeld van een ECG bij VF [17] 

 
Supraventriculaire tachycardie 
Supraventriculaire tachycardie (SVT) is een verzamelnaam voor afwijkingen in het hartritme 
zoals atrium tachycardie en sinus tachycardie. Bij supraventriculaire tachycardie is het 
patroon hetzelfde als van een normaal ECG, maar het hart pompt veel sneller. Hierdoor kan 
het ECG-patroon overeenkomsten vertonen met het ECG van een hart dat fibrilleert. De 
versnelde hartslag wordt veroorzaakt in de atria of kan te wijten zijn aan te snelle geleiding 
van elektrische prikkels door de atria. Een ECG van deze hartafwijking lijkt op het ECG van 
VT (figuur 3). Supraventriculaire tachycardie moet echter niet behandeld worden door middel 
van defibrillatie, omdat de hartslag slechts moet afnemen en er geen reset benodigd is. 
[1][17] 



 

 
 Figuur 3. Voorbeeld van een ECG bij SVT [17] 

Hartpatiënten 
Voorafgaand aan het behandelen van de werking van de AED, is het zinvol te kijken naar de 
groep voor wie de AED hulp kan bieden. Het gaat hier om de groep patiënten die een 
hartstilstand doormaakt. Een patiënt die een hartstilstand doormaakt is binnen enkele 
seconden bewusteloos en is gestopt met ademhalen. Wanneer deze toestand niet binnen 6 
minuten wordt doorbroken, worden alle organen – met name de hersenen - onherstelbaar 
beschadigd. [7]  
Het totale aantal sterfgevallen aan hart- en vaatziekten in Nederland is hoog. In Nederland 
zijn in 2008 in totaal 40868 mensen overleden aan hart- en vaatziekten. Hoewel hiervan een 
relatief klein percentage leed aan acuut hartinfarct – 16% van vrouwen en 23% van mannen 
– komt dit overeen met een groep van 7792 patiënten waarvan een acuut hartinfarct de 
doodsoorzaak was. [7] 
 
Tabel 4. Aantal sterfgevallen aan hart-en vaatziekten naar geslacht in 2007 [7] 

   

Plotselinge hartstilstand buiten het ziekenhuis overkomt 1 op de 1000 inwoners van 
Nederland. Dit komt overeen met 15.000 tot 16.000 slachtoffers per jaar. Van deze groep 
krijgt 70 tot 80% - ongeveer 12.800 slachtoffers - thuis een hartstilstand. Van de mensen die 
thuis een hartstilstand krijgen, wordt een deel niet gereanimeerd omdat ze al overleden zijn 
in hun slaap. De overige getroffenen zijn in openbare ruimten, op het werk, op 
sportaccommodaties en dergelijke. Bij 75% van de slachtoffers buiten het ziekenhuis is er 
een omstander aanwezig, wat betekent dat er bij maximaal 12000 hartpatiënten een AED 
hulp zou kunnen bieden. [7]  



2. Wat is een AED?  

Een AED of automatische externe defibrillator wordt gebruikt bij hartfibrillatie. Een 
hulpverlener dient met de AED een schok toe aan het slachtoffer met hartfibrilleren, 
waardoor er als het ware een reset uitgevoerd wordt, zodat het hart weer normaal kan gaan 
kloppen. [3] Via computergestuurde protocollen geeft de AED  door middel van gesproken en 
visuele opdrachten instructies aan de leekhulpverlener. Als eerste worden twee 
plakelektroden op de borstkas van de patiënt geplaatst, zodat de hartactie van een 
slachtoffer met een hartstilstand geregistreerd wordt. Vervolgens zal de AED verschillende 
keren het hartritme analyseren. [3] Wanneer de AED ventriculaire tachycardie of 
ventrikelfibrilleren constateert, zal de condensator opladen en kan er een schokopdracht 
gegeven worden. Figuur 5 laat het blokdiagram zien van een DC semi-automatische 
defibrillator. Aan de rechterkant zijn alle functionele elementen weergeven die zorgen voor 
het genereren en toevoeren van de schok. Aan de linkerkant zijn alle controle- en analyse-
elementen weergegeven. [16] 
 

 
          Figuur 5. Blokdiagram van een semi-automatische defibrillator [16] 

Signaalanalyse 
Door middel van de elektroden wordt aan het lichaamsoppervlak het hartpotentiaal gemeten. 
Deze signaalsterkte is in de orde van grootte van een paar milliVolts. Er is veel ruis door 
bijvoorbeeld bewegingsartefacten, spiersamentrekkingen en medische apparatuur. Het 
filteren hiervan speelt een belangrijke rol voor het verkrijgen van goede data. [14] Een 
andere belangrijke component van de AED is het herkennen van hartafwijkingen. In 
richtlijnen is vastgesteld dat het apparaat onderscheid moet kunnen maken tussen 
ventriculaire tachycardie (VT), ventrikelfibrillatie (FV), supraventriculaire tachycardie (SVT), 
het gezonde hartritme en ruis. Bij supraventriculaire tachycardie, een normaal hartritme en 
alleen ruis moet het apparaat geen schok toedienen. Om een gezond hartritme te herkennen 
wordt een algoritme gebruikt dat het QRS-complex detecteert. [14] 
 

Schokgolven 
Voor de schok toediening wordt gestreefd naar een zo laag mogelijke energie, zodat er zo 
min mogelijk schade is aan het myocardium. De energie moet echter wel groot genoeg zijn 
om de hartfibrillatie af te breken en om te zetten naar een gezond hartritme. Bij 
monofasische golven is deze energie de eerste keer 200 J en wordt - naar mate de 
defibrillatie niet succesvol is - opgeschroefd naar 300 J. [3] Bij de laatste poging wordt er 360 
J toegevoerd. Monofasische golven zijn golven die unipolair zijn en maar in 1 richting het hart 
inkomen. Het meest wordt er echter gebruik gemaakt van bifasische golven die in meerdere 



richtingen het hart binnenkomen. Dit is omdat bij bifasische golven de fibrillatie beter dan bij 
monofasische golven omgezet wordt in een normaal hartritme. [14] Ook is er hierbij 
aanzienlijk minder energie nodig – variërend van 150 tot 200 J – zodat er minder lichamelijke 
schade is aan de patiënt. Bij bifasische golven is er bij kinderen 50 J nodig om het hart te 
defibrilleren. [3][14] 
 
                                       
 

               Figuur 6. A: Monofasische golf. B: Bifasische golf [14] 
 

Defibrillatie met AED 
Wanneer een patiënt lijdt aan hartfibrillatie en er nog geen ambulance aanwezig is, kan een 
AED hulp bieden. Personen zonder medische achtergrond en training - ook wel 
leekhulpverleners genoemd - mogen de defibrillatie in gang zetten. Defibrillatie is het 
toedienen van een vastgestelde stroom door het myocardium (of hartzakje) naar de regio 
van het hart waar fibrillatie veroorzaakt wordt. [3] Het doel is het hart weer in een normaal  
hartritme te brengen. Het proces voor een semi-automatische AED kan als volgt worden 
beschreven: wanneer het apparaat is aangezet, geeft een ingesproken programma de 
gebruiker instructies om twee elektroden te plaatsen in de goede positie op de borst van de 
patiënt. De elektrodes zijn direct verbonden met de ECG unit. Wanneer de ECG unit een 
afwijkend hartritme constateert, wordt aan de gebruiker gevraagd de knop in te drukken. Als 
de knop is ingedrukt, gaat de CPU of condensator laden, om vervolgens automatisch een 
schok te geven. [14] De enige manier om dan het toevoeren van de schok te stoppen, is 
door de AED uit te zetten. Na een vastgesteld aantal defibrillaties geeft de AED de opdracht 
om hartmassage en mond-op-mondbeademing toe te passen. Hierdoor worden het hart en 
de hersenen voorzien van zuurstof en wordt het hart weer gevoeliger gemaakt voor 
defibrillatie. [8] Het laden van de condensator gaat tot een vastgestelde energie. Deze 
energiehoeveelheid wordt gecontroleerd door twee verschillende voltage meters. Omdat de 
ECG unit continu het hartritme controleert, kan de defibrillator alleen een schok toevoeren 
wanneer er een te defibrilleren hartritme is. [14] Er zijn ook AED’s waarbij geen knop 
ingedrukt dient te worden voorafgaand aan het opladen van de condensator. Dit zijn 
automatische AED’s en worden in dit onderzoek niet verder behandeld. Ze zijn namelijk 
minder geschikt voor toepassing op openbare locaties, vanwege de verminderde controle 
opties voor de gebruiker. [3][8][14]  
 

 

Hulpverleners 

Veel hartpatiënten krijgen thuis een hartstilstand in plaats van in het ziekenhuis of op een 
openbare locatie. Om deze reden zou het goed zijn om juist in woonwijken AED’s te plaatsen 
en binnen een straat meerdere bewoners te trainen voor het gebruik hiervan. [7] Hoewel 



iedere burgerhulpverlener een AED mag gebruiken, wordt het aanbevolen om eerst een 
AED-cursus gevolgd te hebben. Een cursus is dus niet verplicht, maar is wel nuttig om 
training in het gebruik te krijgen. Door training kan er snel en doeltreffend gewerkt worden, 
wat belangrijk is omdat de eerste zes minuten bij een reanimatie cruciaal zijn. De 
leekhulpverlener begint met reanimeren en gaat hiermee door totdat ambulancezorgers het 
overnemen. [2][5] De verschillende cursussen in verband met het gebruik van de AED zijn de 
basale reanimatiecursus, de AED cursus en de herhalingscursus. Ongeveer 35% van de 
Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder is reanimist, wat neerkomt op 4 miljoen 
mensen. [9][10] 
  



3. Onderzoeksresultaten 

 
In een artikel van de Pers [12] wordt de vraag gesteld of de dekking van de AED goed is. 
Iedereen kan een AED kopen, waardoor het niet duidelijk wordt waar er teveel zijn of waar er 
een tekort is. Er is momenteel in Nederland geen centraal register waarin alle externe 
defibrillatoren te vinden zijn. Het UMC in Nijmegen heeft AED4.EU opgezet, een landelijk 
register waarin je een AED kunt aanmelden of zoeken. Wanneer hieraan een defibrillator 
wordt toegevoegd, wordt gecontroleerd door het Nederlandse Rode Kruis - in samenwerking 
met de lokale EHBO - of de AED daadwerkelijk geplaatst is. [12] Het is mogelijk dat 
leveranciers deze informatie al wel hebben, maar zij deze uit concurrentieoverwegingen niet 
willen delen. Er is ook een andere ontwikkeling, betreft het lokaliseren van defibrillatoren. 
Met behulp van een mobiele telefoon kan in het geval van nood de dichtstbijzijnde AED 
gevonden worden. [12]  
 
Uit onderzoek door de American Heart Association blijkt dat het gebruik van een AED bij een 
patiënt die een acuut hartinfarct doormaakt de overlevingskans verdriedubbelt vergeleken 
met een patiënt waarbij alleen basale reanimatie wordt toegepast. [3] Als er binnen 5 
minuten na een acuut hartinfarct ingegrepen wordt, zal de kans groot zijn dat alle organen – 
inclusief de hersenen – intact zullen blijven. Het is hierbij echter wel belangrijk dat een 
hulpverlener weet hoe hij basale reanimatie moet uitvoeren, aangezien dit de gevoeligheid 
voor defibrillatie vergroot. [3] Dit komt doordat de patiënt zo van zuurstof en metabolische 
substraten wordt voorzien en hierdoor de kans vergroot wordt dat er een gezond hartritme 
zal terugkeren na defibrillatie. Zij raden aan dat er eerst vijf cycli van basale reanimatie 
worden doorlopen, alvorens aan defibrillatie te beginnen. [3] Een cyclus bestaat hierbij uit 
dertig keer op de borst drukken en twee keer beademen en de vijf cycli zullen ongeveer drie 
minuten in beslag nemen. Wanneer een schok niet succesvol is, wordt er aanbevolen eerst 
weer 5 cycli te doorlopen en daarna weer een schok toe te voeren. Dit zou zinvoller zijn dan 
meerdere schokken meteen achter elkaar toe te voeren. Ook de American Heart Association 
heeft een soortgelijk programma als Nationaal Programma Hartstilstand in het leven 
geroepen om zo de overlevingskans aan een hartstilstand buiten het ziekenhuis te vergroten. 
Hierbij is samenwerking met het ziekenhuis belangrijk voor het trainen van leekhulpverleners 
op openbare locaties als casino’s en vliegvelden, maar ook voor het trainen van 
politieagenten. [3] Verder is onderzocht of er risico’s zijn bij het toepassen van de AED bij 
kinderen. Wanneer er een energiedosis tussen 4 en 9 J/kg gebruikt wordt bij kinderen met 
ventrikelfibrillatie, zal de defibrillatie succesvol zijn, zonder bijwerkingen. Er is nog niet 
bekend of de AED ook toegepast kan worden voor kinderen met een leeftijd lager dan een 
jaar. Om een lagere dosis te verkrijgen, is er voor het toepassen van de AED bij kinderen 
een dosisverzwakker verwerkt in het apparaat. [3] 
 
 
Aan het medisch Centrum Alkmaar is er onderzoek gedaan naar de aanwezigheid en 
omgang met hartaanvallen in sportstadia, omdat hier mogelijk sprake is van een verhoogd 
risico. Dit onderzoek werd gedaan tijdens wedstrijden van de Eredivisie in het voetbalseizoen 
2006-2007 en 2007-2008. Er waren in totaal 13 miljoen toeschouwers. Er werd hierbij 
gekeken naar de mogelijke toename van acute hartaanvallen in grote sportstadia – in 
vergelijking tot de situatie buiten de stadia - doordat voetbalsupporters mogelijk onder 
verhoogde stress staan. Het bleek dat er in de stadia 5 keer meer acute hartaanvallen 
plaatsvonden dan buiten het stadion. [4] Een verklaring hiervoor is dat er over het algemeen 
veel mannelijke toeschouwers in de stadia zijn, die al een verhoogde kans hebben op 
hartafwijkingen. Andere verklaringen zijn het gebruik van alcohol, de temperatuur in het 
stadion die erg hoog kan worden en de verhoogde lichamelijke activiteit door het beklimmen 
van de tribunes. [4] Daarnaast werd er gekeken naar de werking van het 
noodmaatregelensysteem en de succesratio voor reanimatie in het stadion. In alle stadia 
waren verschillende EHBO teams aanwezig tussen de toeschouwers. 85% van de stadia 
hadden een ambulance stand-by staan tijdens de wedstrijd en alle stadia waren in het 



seizoen 2007-2008 uitgerust met een AED. Gemiddeld was er 1 AED beschikbaar per 7576 
toeschouwers. Er werden 93 hartfalen gemeld (7.3 per 1 miljoen toeschouwers). Er werd 22 
keer gebruik gemaakt van een AED in combinatie met basale reanimatie, waarvan 18 keer 
succesvol. [4] Er is echter nog niets bekend over het succes van de AED op langere termijn 
bij deze toeschouwers, omdat de looptijd van het onderzoek twee jaar was. De toepassing 
van de defibrillatoren in deze professionele stadia is zinvol en de Nederlandse stadia zijn 
waakzaam betreft het optreden van acute hartaanvallen. Ook is het belangrijk dat 
hartpatiënten al hun medicatie innemen voordat ze een wedstrijd bijwonen, omdat 
wedstrijden voor een sterk verhoogde stress zorgen.[4] 
 
Door de universiteit van Washington is er onderzoek gedaan naar acute hartaanvallen bij 
jonge sporters, omdat dit in deze groep de belangrijkste doodsoorzaak is. [2] Bij ongeveer 4 
per 100.000 atleten in de leeftijd tussen 14-24 jaar komt een acuut hartinfarct voor.  Als 
eerste is het van belang dat sporters - wanneer ze lid worden - medische testen ondergaan 
om hartfalen te diagnosticeren. Het is echter niet zo dat op deze manier alle atleten met een 
verhoogd risico op acuut hartfalen eruit worden gehaald. [2] Daarom is het ook belangrijk dat 
bij alle sporters acute hartaanvallen snel herkend worden en dat er meteen met basale 
reanimatie wordt gestart. Acute hartaanvallen moeten worden verwacht bij ieder 
ineengezakte of niet reagerende atleet en een AED moet zo snel mogelijk worden gebruikt 
voor analyse van hartritme en vervolgens (waar nodig) voor defibrillatie. Late herkenning kan 
er voor zorgen dat basale reanimatie en defibrillatie niet goed op gang komt of helemaal uit 
blijft. Reanimatie kan vertraagd worden omdat het slachtoffer levenstekenen vertoont. [2] 
Omdat er in 50% van de gevallen schokkende bewegingen of een korte beroerte-achtige 
activiteit plaatshad, word een acuut hartinfarct soms verward met een beroerte. Ook 
misinterpretatie van ademhaling kan ervoor zorgen dat er niet meteen met defibrillatie gestart 
wordt. Ongecontroleerd of incidenteel hijgen kan plaatsvinden in de eerste minuten na een 
acuut hartinfarct en kan verward worden als normale ademhaling. [2] Verder is het goed dat 
er makkelijke toegang is tot AED’s voor vroege defibrillatie. Daarom zouden scholen, clubs 
en organisaties die atletische evenementen organiseren een betrouwbaar medisch noodplan 
moeten hebben met goede procedures en beleid voor het geval van acute hartaanvallen. [2] 
Elke mogelijke redder moet bekend zijn met de werking van dit medisch noodplan. Een 
belangrijk element hierin is een effectief communicatiesysteem voor het alarmeren van de 
EHBO teams en het gemakkelijk vinden van de AED voor snelle defibrillatie. Hierbij kan je 
denken aan communicatiesystemen als walkietalkies, mobiele telefoons, alarmen en 
intercoms. De locatie van het communicatiesysteem moet zo zijn, dat er tussen herkennen 
van een acuut hartinfarct en het toepassen van een schok 3 tot 5 minuten zit. [2] Goede 
toegang tot AED’s tijdens training en wedstrijden zorgt ervoor dat veel gevallen van 
overlijden van sporters door acute hartaanvallen worden voorkomen. Daarnaast moeten niet 
alleen verpleegsters getraind worden in het gebruik van de AED en het toepassen van 
basale reanimatie, maar ook coaches zodat de kans dat er een getraind persoon aanwezig 
erg groot is. Het toepassen van de AED zou op elke school moeten gebeuren, al wordt dit 
lang niet overal gedaan, omdat de AED vaak niet past binnen het budget van de school. [2] 
 
Door de IRCCS Fondazione Salvatore Maugeri in Pavia zijn richtlijnen vastgesteld voor een 
meer succesvolle hulp aan slachtoffers van hartfalen: [5] 

- Voordat defibrillatie buiten het ziekenhuis plaatsvindt, zouden AED programma’s in 
het EMS systeem (Emergency Medical Service) moeten worden geïmplementeerd en 
zou er betere toegang tot het EMS moeten zijn. Dit zorgt voor een goede 
samenwerking tussen het ziekenhuis een leekhulpverleners op openbare locaties, 
zodat hulpverleners snel ter plaatse kunnen zijn voor assistentie en verdere therapie. 
Dit EMS moet binnen heel Europa hetzelfde zijn. 

- Algemene standaarden voor defibrillatie binnen het EMS, zodat defibrillatie binnen 
heel Europa hetzelfde gebeurt.  

- Binnen heel Europa het gebruik van hetzelfde alarmnummer.  



- Legalisering in alle Europese landen van het toepassen van defibrillatie door niet-
medisch personeel. 

- Algemene standaarden in Europa voor training en kwalificatie van trainers. 
- Algemeen geldende criteria voor het ontwerp van AED programma’s betreft 

verwachte voordelen, kosten en benodigdheden. 
- Data verzameling en data analyse moet binnen elk programma hetzelfde zijn, zodat 

vergelijking van resultaten van verschillende programma’s mogelijk is. 
- Alle aandeelhouders - zoals de samenleving, patiënten en medische professionals - 

moeten betrokken worden in de uitwerking van het programma. De ESC (European 
society of cardiology) en ERC (European Resuscitation Council) ondersteunen hierbij 
door over AED programma’s te informeren aan de samenleving, aan patiënten en 
familie, aan de medische samenleving en aan artsen met verantwoordelijkheid voor 
reanimatie 

- Steun van ESC en ERC om zo het ministerie van gezondheid en het Europese 
parlement te bereiken om het toepassen van de AED’s te promoten. [5] 
 

Door dhr. Drezner aan de universiteit van Washington is onderzoek gedaan naar AED 
programma’s van middelbare scholen in de Verenigde Staten, omdat deze soms tekort 
schieten. Hoewel er van de 1710 middelbare scholen 83% een goed gevestigd noodplan 
had, - voor in het geval van een acuut hartinfarct - waren er echter maar 684 scholen (40%) 
die het plan regelmatig oefenden en verbeterden. [6] Er waren tijdens het zes maanden 
durende onderzoek 36 gevallen van acute hartaanvallen gemeld. Hiervan vonden 16 acute 
hartaanvallen plaats bij middelbare scholieren van leeftijd 14-17 en 22 bij werknemers en 
omstanders van leeftijd 42-71. Er waren geen gevallen gemeld voor studenten die niet atleet 
waren. In 94% van de gevallen werd basale reanimatie toegepast en een AED heeft in 30 
gevallen een schok gegeven (83%). [6] 64% van de slachtoffers met acute hartaanvallen 
overleefde het tot het ziekenhuis, waarvan alle middelbare scholieren (16) en 14 van de 
werknemers en omstanders. Dit was het eerste onderzoek wat aanduidt op een 
overlevingstoename van jonge atleten door het gebruik van AED. De overlevingskans bij 
hypertropische cardiomyopathy (HCM) is vaak lager dan bij een acuut hartinfarct, omdat 
HCM meer resistent wordt tegen vertragingen in defibrillatie. [6] In dit onderzoek kan het dus 
zijn dat de overlevingskans onder de jonge atleten zo hoog is doordat 11 van de 14 
slachtoffer werd van een acuut hartinfarct (79%) in vergelijking tot slechts 3 van de 14 met 
HCM (21%). [6] 

 

 

 

  



Wat zijn de risico’s van het gebruik van een AED?  
Bij het toepassen van de AED is er een kleine kans (10%) dat er beschadiging bij de patiënt 
ontstaat bij reanimatie. Hier moet je denken aan het breken van een of meer ribben of het 
borstbeen. Bij volwassenen leidt dit zelden tot ernstige beschadiging van de onderliggende 
organen als longen, maag en lever. [9] 
Daarnaast is het verstandig de AED regelmatig te laten testen. Er zijn bedrijven die zelf 
bijhouden wanneer de batterij en elektrode van de AED aan vervanging toe zijn. Na het 
toepassen van een AED moet het apparaat ook weer gebruiksklaar worden gemaakt. [8] Het 
steeds tussendoor testen van de AED op gevoeligheid en specificiteit kan zorgen voor een 
hogere betrouwbaarheid van het apparaat. [14] 
 

Testsysteem AED 
Aan de Fachhochschule Vorarlberg werd onderzocht wat een goed systeem is om de AED te 
testen voor gevoeligheid en specificiteit. De AED kan een goede therapie zijn bij een acuut 
hartinfarct. Echter, wanneer de AED een schok toepast terwijl deze niet vereist is, kan dit 
levensbedreigend zijn. Daarom is er een systeem ontwikkeld dat de nauwkeurigheid van 
schoktoepassing van verschillende AED’s test. [14] Hierbij werd een systeem ontwikkeld dat 
niet alleen de abstracte algoritmes evalueert, maar ook de effectieve kwaliteit van de AED. 
Het gaat dan om de gevoeligheid en de specificiteit van de AED. De gevoeligheid is de kans 
dat je ventrikelfibrillatie goed detecteert en specificiteit is de kans dat je normale hartslag 
(dus geen ventrikelfibrillatie) goed detecteert, of in formules: [14] 

 

Gevoeligheid = 
  

     
 

 

Specificiteit = 
  

     
 

 
Waarbij de parameters staan voor: 

- TP: diagnose ventrikelfibrillatie in geval van ventrikelfibrillatie 
- FP: diagnose ventrikelfibrillatie in geval van geen ventrikelfibrillatie 
- TN: diagnose normale hartslag terwijl dit ook zo is 
- FN: diagnose normale hartslag terwijl dit niet zo is 

 
Het hele systeem dat uit algoritmes en data acquisitie hardware bestaat - zoals versterkers 
en filters - werd geanalyseerd. In dit systeem wordt een ECG signaal aan de defibrillator 
toegevoerd, om vervolgens de besluitvorming van zijn analyse te zien. Deze besluitvorming 
werd vergeleken met de diagnose van twee cardiologen. Daarna werd er een bestaand 
MATLAB programma gebruikt om de kwaliteitsparameters te berekenen. Software 
ontwikkeld in C# controleert deze componenten en het testproces om vervolgens een tabel 
te maken met de besluiten van de defibrillator en van de cardioloog. Hierbij wordt uitgegaan 
dat de cardiologen op een juiste wijze diagnosticeren. Ruis van het ECG signaal is echter 
nog steeds een probleem, omdat dit het testproces sterk verstoort. [14] 
 
Een dergelijk testsysteem werd gebruikt door de Universiteit van Seattle, de Universiteit van 
Washington, Harvard Medical School, de Universiteit van Iowa en het Children’s Hospital 
and Health Center in San Diego voor onderzoek naar de specificiteit van de AED bij 
kinderen. [15] Er werd hierbij onderscheid gemaakt in de volgende groepen: 
 



 Tabel 7. Karakteristieken van verschillende patiëntengroepen [15] 

 
     

Vervolgens werd er onderzoek gedaan naar de gevoeligheid van de diagnose van te 
defibrilleren hartritmes (ventrikelfibrillatie en ventriculaire tachycardie).  
 

 Tabel 8. Opgenomen en gedigitaliseerde data gevoeligheid van schokbare hartritmes [15] 

 

 

Daarna werden de data van de specificiteit van niet schokbare ritmes – zoals asystole, een 
gezonde hartslag en supraventriculaire tachycardie - vergeleken. 

 

Tabel 9. Opgenomen data specificiteit van niet-schokbare hartritmes 

 
   

Wanneer je deze gegevens over specificiteit en sensitiviteit samenvoegt, krijg je 
onderstaande tabel. 

 
 

     



Tabel 10. Ritme gevoeligheid en specificiteit [15] 

                                
                                                         

 
Er valt te concluderen dat in dit onderzoek de AED voor alle leeftijdsgroepen van kinderen 
een heel goede analyse van het hartritme geeft. De hoge specificiteit en gevoeligheid geven 
aan dat er een zeer kleine kans is dat er een onjuiste schok wordt toegevoerd door de AED. 
Ook geeft het aan dat the AED schokbare ritmes op een juiste manier detecteert, zodat het 
zowel een veilige als effectieve methode is om bij kinderen toe te passen. [15] 

 

 

 

 

 

 

 

  



Conclusie 

Er is veel onderzoek gedaan voorafgaand aan het toepassen van de AED. Bij een acuut 
hartinfarct buiten het ziekenhuis kan dit medisch apparaat in combinatie met basale 
reanimatie voor een aanzienlijk grotere overlevingskans zorgen ten op zichte van andere 
reanimatietechnieken. Echter, voordat het openbaar toepassen van de AED succesvol is, 
zijn er nog bepaalde dingen die verder onderzocht en verbeterd dienen te worden.  
Allereerst is het van belang te kijken naar de dekking van de AED. Hoewel er op meerdere 
openbare plekken – zoals bibliotheken en sportstadia – een defibrillator te vinden is, krijgt het 
merendeel van de hartpatiënten thuis een acuut hartinfarct. Om deze reden zou de AED ook 
in straten en woonwijken geplaatst moeten worden, zodat deze vanaf elke locatie in 
Nederland binnen 5 minuten voorhanden is. Om die dekking te garanderen, moet er door 
leveranciers duidelijk gecommuniceerd worden over waar zich defibrillatoren bevinden en 
over waar nog een tekort is. Wanneer het plaatsen van de AED gepaard gaat met het maken 
van een communicatiesysteem waarin je het dichtstbijzijnde apparaat terug kunt vinden – 
bijvoorbeeld via de mobiele telefoon – kan er zelfs vanuit een thuissituatie snel gestart 
worden met reanimatie met AED voordat de ambulance ter plaatse is. Hoewel het gebruik 
van de externe defibrillator voor iedereen toegankelijk is, is het voor een snelle en 
doeltreffende reanimatie zinvol dat leekhulpverleners hierin al training hebben gehad. 
Daarom zou het van belang zijn dat binnen een straat, maar ook binnen openbare 
gelegenheden meerdere mensen getraind zijn in het gebruik van de AED. Deze informatie 
zou via het communicatiesysteem bekend moeten zijn, zodat een getrainde leekhulpverlener 
snel bereikt kan worden.  
Ook is het belangrijk dat defibrillatoren regelmatig gecontroleerd worden op een juiste 
werking. Na het toepassen van de AED bij een acuut hartinfarct moet deze door de fabrikant 
weer gebruiksklaar worden gemaakt. Echter, ook zonder toepassing bij een acuut hartinfarct 
moet deze regelmatig gecontroleerd worden door middel van testsystemen op gevoeligheid 
en specificiteit. Dit is ook verstandig te doen meteen na aanschaf van de AED, zodat een 
goed functioneren gegarandeerd wordt. Het is van belang dat dit gebeurt, zodat de AED op 
de juiste manier functioneert, mocht het ingezet worden voor defibrillatie.  
Op dit moment is de AED minder succesvol bij hypertropische cardiomyopatie dan bij een 
acuut hartinfarct. Mogelijk zou er in het apparaat aanpassingen gedaan kunnen worden, 
zodat ook de succesratio voor HCM hoog ligt.  
Hoewel de overlevingskans na een acuut hartinfarct op korte termijn vergroot wordt met de 
AED, is er nog weinig bekend over de gezondheid van de patiënt na twee jaar. Daarom 
wordt aanbevolen om te kijken hoe de gezondheid van de patiënt zich ontwikkelt op lange 
termijn om uit te sluiten dat het gebruik van de AED alleen voor een korte periode een goede 
therapie is. 
Tot slot is het verstandig om binnen Nederland en Europa dezelfde richtlijnen voor het 
gebruik van de AED te hanteren. Hierdoor maakt het niet uit waar iemand is op het moment 
van acuut hartfalen, omdat hij overal op dezelfde manier behandeld zal worden.   
Het lijkt erop dat het toepassen van de AED op openbare locaties veel potentie heeft om de 
overlevingskans van patiënten met een hartaanval te vergroten. Er moet hiervoor echter wel 
nog meer onderzoek gedaan worden naar mogelijkheden voor een brede inzetbaarheid, een 
betere dekking, een betere training en testsystemen.   
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