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Kontich

VDP traint op reanimatie
Voetbalclub countert met cursus risico op plots overliiden
a de plotse dood
van enkele Vlaamse

iongeren tijdens
het sporten wil de
Kontichse voetbalclub VDP
Sport niets aan het toeval
overlaten. Elk van de ruim
tachtig medewerkers krijgt
een inwiiding in reanimatie.

'Ab omstanders daarmee
meteen starten, ziin de
overlevingskansen drie keer zo
hoog'ï zeggen de instructeurs.

r

Verdeeld oververschillende groe-

pen trekken aIle medewerkers en be-

geleiders van de jeugdelftallen van
Sport nog tot eind januari naar de Kontichse brandweerkazerne om,er een reanimatiecursus
mee te pikken. Naast de basistechnieken voor beademen en het geven van hartmassage leren.instructeurs van de vzw Gokin, de Groeperingvoor de Opvangvan Kinderen in
Nood hen ookomgaan met de automatische externe defibrillator.
FC VDP

"Met zo'n vijfhonderd leden
en een goede driehonderdvijftig
jeugdspelers is FC VDP Sport een
van de grootste voetbalclubs van de

,&

Koninklijke Vlaamse Voetbalbond.
We menen datwe als club de moreIe verplichting hebben aandacht te
hebben voor hun gezondheid", zegt
jeugdsecretaris Erik De Hous.
Omdat de club met kindercardioloog Bert Suys een papa van een voetballend kind in de rangen telt, stond
het initiatief snel op poten. Woensdagbegon de eerste groep met dertien jeugdbegeleiders en medewerkers van VDP Sport met de cursus.

lnvesteren
"Uit studies weten we dat de kans
op plotse dood bij j ongeren ongeveer
1 opde 100.000perjaaris. Maarniet
altijd een cardiale oorzaak aan de basis van zo'n overlijden ligt. Dat is gebleken uit autopsies", zegtBert Suys.
Voor hem en voor Els Duval van
-vzw Gokin, die als kinderintensivist

in het Paola-kinderziekenhuis

werk,

is dat een extra argument om nu aI
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Jeugdsecretaris Erik De Hous leert op welke manier een kind moet worden gereanimeerd.
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volop te investeren in brede opleidingen'basic life support' en verder
af te wachten tot er meer duidelijkheid is over de aanpakvan screening

van sportende kinderen. Cardiologen overleggen met sportkeuringsartsen over de invoering van een

sportmedisch geschiktheidsattest,
dat meervereist dan louter een cardiale check-up.

fietshelm geven. Jaarlijks sterven
nog steeds on,geveer veertig kinderen in het verkeer bij een fietsongeval", vindt Els Duval.
"Terwijl beademen en hartmassagejuist toepassen, gewoon niets kost.
En de juiste techniekis op iedereen
toepasbaar", pikt Bert Suys in. Volgens beiden heeft een door een

hart-

falen getroffen persoon drie-keer zo-

'Als je rekent dat een volledige
cardiale screening yan een jongere
drie doktersbezoekenvraagt, lopen

veel overlevingskans als omstanders
meteen de reanimatie opstarten.

de totale kosten van zo'n sèreenlng
voor 100. 000jongeren op tot liefst 9
miljoen euro. Met dat bedrag kunje
volgens mij beter alle kinderen een

Tijdverlies
"Hulpdiensten hebben zeker tien
minuten tijd nodig om op de plaats
van een incident te komen. Als die

tijdverloren gaat, kan die nietmee
worden goedgemaakt. We wetel
dat nog geen 6 procent het haal
als de reanimatie niet is opgestar

in afwachtingvan de komstvan d,
hulpdiensten. Zonder onmiddellij

ke reanimatie wordt het voor medic

ook almaar moeilijker om het har
weer op gang te krijgen, omdat he
lichaam almaar zuurderwordt. Da
maakt dat dè toestand van de getroÍ
fen persoon in een negatieve spiraa
geraakt, die steeds moeilijker om t,
buigenvalt", waarschuwen de twe,
specialisten.
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