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VOORWOORD 

Beste lezer, 

Ik wil u graag van harte bedanken.  Ik weet dat velen het doorgronden van een masterscriptie 

liever uit de weg gaan. U daarentegen, heeft beslist om mijn werk te lezen, en wel zorgvuldig 

ook. U gaat zelfs het (ieders gevreesde) voorwoord niet uit de weg. Dat kan ik alleen maar 
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Het zou vooreerst kunnen dat u Prof. Dr. Paul Calle heet, mijn promotor. Dan wil ik u 

absoluut van harte bedanken, en wel om volgende redenen: uw grenzeloze enthousiasme voor 

dit onderwerp heeft er voor gezorgd dat ik steeds met plezier aan deze scriptie heb gewerkt. U 

hebt mij met raad en daad bijgestaan, en toch had ik het gevoel dat ik de vrijheid had om aan 

deze masterproef mijn eigen identiteit te geven. Hartelijk dank!  

Het zou natuurlijk ook kunnen dat u een onafhankelijke waarnemer bent die ―belast‖ wordt 

met de beoordeling van deze masterproef. In dat geval wens ik u veel plezier bij het lezen, en 

hoop ik dat uw beoordelingscijfer binnen het gezegde ―loon naar werken‖ valt.  

Het zou kunnen dat u, of ik mag misschien ook ―jij‖ zeggen, deel uitmaakt van mijn dierbare 

familie. Mama, papa, Sophie en Catherine: ik kan niet genoeg benadrukken hoe blij ik ben dat 

jullie er altijd voor mij geweest zijn de voorbije jaren. Zonder jullie was deze masterproef er 

nooit geweest, daar ben ik van overtuigd.  

Het zou ook mogelijk zijn dat u Lisa, Annelien, Nele, Justine, Joachim of Stephanie heet. In 

dat geval nodig ik u uit voor een pintje, want ik geloof niet dat ik op een betere manier mijn 

dank aan jullie kan uitdrukken. 

De laatste mogelijkheid is dat u ―gewoon‖ een geïnteresseerde lezer bent, en dan kan ik u 

enkel toelachen. Voor u in het bijzonder heb ik namelijk alle volgende bladzijden 

geschreven… 

 

Charlotte Cornelis
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1. ABSTRACT  

 

1.1. DOEL 

Cardiopulmonair arrest (CPA) is, samen met kanker en niet-acute cardiovasculaire 

aandoeningen, één van de 3 belangrijkste doodsoorzaken in de geïndustrialiseerde landen. De 

incidentie van CPA varieert in studies tussen de 36 en 128 sterfgevallen  per 100 000 per jaar. 

Concreet sterven er in België ongeveer 10.000 mensen per jaar aan deze pathologie.  

Automatische externe defibrillatoren (AED‘s) hebben een belangrijke rol in het versterken 

van de ―overlevingsketen‖. Snelle defibrillatie is namelijk de grootste determinant voor 

overleving na een CPA. Hoewel het grootste deel van de CPA‘s in de privésfeer gebeurt, 

lijken enkele publieke faciliteiten ook een relatief hoge incidentie te hebben. Het verspreiden 

van defibrillatoren in deze settings zou een oplossing kunnen bieden voor het – vaak relatief 

lange – interval tot aankomst van de hulpdiensten. Het doel van deze thesis is om het nut van 

AED‘s op publieke plaatsen af te wegen tegenover de praktische haalbaarheid en het 

kostenplaatje. Plaatsen die onder de loep zullen genomen worden zijn scholen, sportterreinen 

en bedrijven.  

 

1.2. METHODOLOGIE 

Deze scriptie is een literatuuronderzoek. Via verschillende bronnen werden relevante studies 

geselecteerd en vergeleken. Uiteindelijk werden alle cijfergegevens geïmplementeerd in een 

eenvoudig model, waardoor het mogelijk werd de overlevingswinst te schatten bij 

implementatie van een Public Access Defibrillation (PAD) programma. 

 

1.3. RESULTATEN 

1.3.1. SCHOLEN 

We concluderen dat 1 per 2519 tot 1 per 22367 scholen per jaar baat zouden hebben bij de 

uitrolling van een PAD-programma, of 1 per 3 935 557 – 62 129 172 leerlingen en/of 

leerkrachten per jaar. Concreet schatten we dat in Vlaanderen dus maximum 2 patiënten per 

jaar baat zouden hebben bij de uitrolling van een PAD programma op deze plaats. 

 

1.3.2.  VOETBALSTADIA 

We schatten dat 1 per 1 miljoen tot 1 per 14,4 miljoen toeschouwers zou kunnen gered 

worden bij het uitrollen van een PAD programma in voetbalstadia. Concreet kunnen we 

verwachten dat, voor een stadium van 20 000 toeschouwers (cfr. Ghelamco Arena Gent), er 
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per 50-720 matchen 1 CPA zou plaatsvinden waarbij de patiënt kan gered worden door 

aanwezigheid van een AED ter plaatse. 

  

1.3.3. PUBLIEKE ZWEMBADEN  

Indien we rekening houden met een stijging van 9 tot 20 procent in overleving door aanleggen 

van een AED die in het zwembad zelf wordt voorzien, kunnen we schatten dat 1 patiënt per 

3333 tot 33 333 zwembaden per jaar zouden kunnen gered worden bij het uitrollen van een 

degelijk PAD programma. 

 

1.3.4. FITNESSCENTRA 

We concluderen dat 1 patiënt per 75 tot 559 faciliteiten per jaar baat zou hebben bij de 

uitrolling van een PAD-programma. Indien we werken met andere studies, kan de 

overlevingswinst geschat worden op 0,38 – 0.85 per 1000 blootstellingsjaren, of 1 redding 

van sterfte per 16 tot 35 miljoen ―work-outs‖.  

 

1.3.5. BEDRIJVEN 

Hoewel het erg moeilijk is om aan de hand van de beschikbare literatuur een kwantitatieve 

inschatting te maken over het nut van de implementatie van een PAD programma in 

bedrijven, kunnen we concluderen dat het uitrollen van een dergelijk programma niet aan te 

raden is. 

1.3.6. KOSTENPLAATJE 

De uitrolling van een PAD programma kost ongeveer 399 tot 580 dollar per AED per jaar 

voor een bedrijf. De kost voor de maatschappij is uiteraard groter.  

Hoeveel AED‘s een bepaalde instelling nodig heeft voor de uitrolling van een PAD 

programma, kan eenvoudig berekend worden aan de hand van de 3 minuten regel.  

 

1.4. DISCUSSIE 

Bovenstaande conclusies geven ons een concreet beeld over de overlevingswinst na het 

implementeren van een PAD programma op specifieke plaatsen. We kunnen besluiten dat de 

implementatie van een PAD programma relatief gezien het meest kan aangeraden worden in 

voetbalstadia. Fitnesscentra komen op de tweede plaats, maar de cijfers zijn hier veel minder 

overtuigend. In publieke zwembaden lijkt het uitrollen van een PAD programma een erg 
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kleine bijdrage te leveren tot de overleving van patiënten met CPA, en ook in scholen kan het 

implementeren van een PAD programma niet aangeraden worden. Ondanks het feit dat het 

erg moeilijk was om relevant cijfermateriaal te extraheren uit studies die de incidentie van 

CPA in bedrijven bestudeerden, lijken we ook hier tot de conclusie te komen dat het uitrollen 

van een PAD programma niet de interventie van voorkeur vormt, zeker als we in acht nemen 

dat hierdoor budget wordt weggenomen van andere preventieve maatregelen. Indien we de 

European Resuscitation Council/ American Heart Association richtlijnen in acht nemen, waar 

het uitrollen van een PAD programma wordt aangeraden op plaatsen waar zich respectievelijk 

1 CPA per 2/5 jaar voordoet, komen enkel voetbalstadia eventueel in aanmerking voor een 

programma. Toch moet in acht genomen worden dat het uitrollen van een PAD programma 

steeds voordelen heeft, waaronder de associatie met opleiding van leken in de reanimatie. 

Mogelijk zou het nut van AED‘s op openbare plaatsen ook kunnen uitbreiden indien de 

toestellen kunnen gebruikt worden om een bepaald percentage van de arresten in de privésfeer 

te behandelen.  
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2. INLEIDING/VRAAGSTELLING 

CPA is, samen met kanker en niet-acute cardiovasculaire aandoeningen (1), één van de 3 

belangrijkste doodsoorzaken in de geïndustrialiseerde landen (2). De incidentie van CPA 

varieert in studies tussen de 36 en 128 sterfgevallen  per 100 000 per jaar (3,4). Concreet 

sterven er in België ongeveer 10.000 Belgen per jaar aan CPA (5). Leeftijd en geslacht zijn 

belangrijke risicofactoren. De etiologie van CPA is in 75 tot 80 procent van de gevallen 

cardiaal (6). Bij 35-plussers is het belangrijkste deel te wijten aan coronaire hartziekten, 

terwijl bij jongeren cardiomyopathie het grootste aandeel heeft (7).   

 

De overleving na een CPA buiten het ziekenhuis is beperkt. Een grote Amerikaanse dataset, 

de CARES Registry, schatte de overleving op ongeveer 8 procent. In de Kopenhagen studie 

liep dit aandeel op tot 13,9 procent. Inspanningen om de overleving te vergroten worden 

gekaderd in het concept van de ―chain of survival‖ of overlevingsketen. Deze bestaat uit vier 

elementen:   

1. Snelle alarmering van de hulpdiensten via een noodoproep naar het hulpcentrum 100/112 

2. Snelle cardiopulmonaire reanimatie (CPR) bestaande uit hartmassage en beademing 

3. Snelle defibrillatie indien de patiënt een schokbaar ritme heeft 

4. Snelle gespecialiseerde medische zorgen en nazorg 

AED‘s hebben een belangrijke rol in het versterken van deze ―overlevingsketen‖. Snelle 

defibrillatie is namelijk de grootste determinant voor overleving na een CPA (4): 

verschillende studies, waaronder de PAD trial, konden aantonen dat de overleving significant 

stijgt bij het gebruik van een AED (8). De tijd die verstrijkt tot het toedienen van een eerste 

schok is namelijk een belangrijke prognostische factor (9). Er wordt hierbij gestreefd naar een 

kritisch interval van 3 tot 5 minuten tussen de start van de aritmie en het toedienen van de 

eerste schok (4). De overleving daalt immers met 7 tot 10 procent per minuut vertraging van 

het toedienen van een schok voor patiënten met ventrikelfibrillatie (VF). Bij een interval van 

meer dan 12 minuten is de kans op overleving haast onbestaande (10). Als er onmiddellijk na 

collaps gestart wordt met CPR, is de val in overleving gradueler, met een afname van 3 tot 4 

procent in overleving per minuut vertraging tussen collaps en defibrillatie (11). 

Een belangrijk punt is dat de AED enkel van nut is bij een CPA met schokbaar ritme: concreet 

hebben enkel patiënten met VF of ventrikeltachycardie (VT) baat bij snelle defibrillatie. Bij 

patiënten met een ander ritme zal een schok geen effect hebben. Het grootste deel van de 
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plotse circulatiestilstanden zijn evenwel te wijten aan VF (12-14). AED-toestellen hebben 

zeer goede detectiecriteria voor VF en VT, met een specificiteit van meer dan 99 procent en 

een sensitiviteit van meer dan 90 procent. Voor patiënten met VF kan CPR gecombineerd met 

snelle defibrillatie de kans op overleving vergroten tot meer dan 50 procent  (15).  

Het gebruik van de AED moet echter gekaderd worden in een groter geheel. Om dit kader 

duidelijk te kunnen schetsen, beschrijven we eerst kort de geschiedenis van de defibrillatie. 

Om het overlevingscijfer na CPA te doen stijgen, werd in de jaren ‘40 van de 20ste eeuw het 

concept ―defibrillatie‖ geïntroduceerd. Deze behandelingsmethode werd in de daaropvolgende 

jaren verder ontwikkeld en omstreeks 1960 werd de eerste draagbare defibrillator ontworpen. 

De volgende decennia won de defibrillator sterk aan belang. Eerst werden enkel schokken 

toegediend binnen de ziekenhuissetting, maar al snel werden ook ambulances en MUG-teams 

uitgerust met externe defibrillatoren. Later werden er projecten opgezet waarbij ook andere 

beroepsdeskundigen (brandweer, politie…) een AED-toestel tot hun beschikking kregen, 

nadat de betrokken professionelen een bescheiden opleiding kregen over het correct gebruik 

van het toestel. Een volgende belangrijke stap in de evolutie was het concept ―PAD‖. In dit 

concept worden AED-toestellen op publieke plaatsen geplaatst. In eerste instantie werd dit 

PAD programma geïntroduceerd in selecte publieke plaatsen. Per plaats werden verschillende 

werknemers opgeleid om een AED te hanteren in geval van nood. Enkele studies konden 

alvast het nut van AED-toestellen aantonen in casino‘s en luchthavens. In casino‘s bedroeg de 

overleving 53 procent voor patiënten met een initieel VF-ritme (12, 16), en ook in 

luchthavens werden goede resultaten (61 procent overleving) verkregen (16). De laatste jaren 

voltrekt zich echter een nieuwe trend. AED-toestellen worden nu beschikbaar gesteld in heel 

wat faciliteiten, maar de plaatsing wordt niet meer gekoppeld aan een opleiding voor 

werknemers. Men gaat er in dit concept van uit dat willekeurige omstaanders in staat zullen 

zijn om het toestel te hanteren zonder vooropleiding.  

 

Het implementeren van een PAD programma bestaat uit 2 belangrijke componenten: enerzijds 

moeten AED‘s beschikbaar gesteld worden en anderzijds kunnen leken getraind worden in het 

gebruik van deze toestellen (12). De nieuwe AED‘s zijn erg gebruiksvriendelijk voor 

bijstanders met minimale opleiding. Van zodra de AED wordt ingeschakeld via de aan/uit-

knop, krijgt de gebruiker instructies over het gebruik van het toestel. Zodoende zou het toestel 

zelfs door leken moeten kunnen bediend worden (15). De kost van een AED-toestel bedraagt 

momenteel gemiddeld 1500 tot 2000 euro. Belangrijk is echter dat ook de kosten voor 



6 
 

opleiding van leken, onderhoud en bescherming van het toestel (vb. kast) in acht genomen 

worden (17). Verder moeten idealiter ook de kosten voor een publiciteitscampagne omtrent 

het programma en alarmeringssysteem in de berekening worden geïncludeerd. 

Het uitrollen van een PAD-programma kan gebeuren aan de hand van 2 richtlijnen:  

- De American Heart Association (AHA) opteert voor het plaatsen van AED-toestellen in 

settings waar een plotse circulatiestilstand kan verwacht worden aan een ratio van minstens 1 

per 5 jaar, op plaatsen waar de hulpdiensten niet binnen de 5 minuten ter plaatse kunnen 

komen en op plaatsen waar zich (vaak) hoog risico personen bevinden (1).  

- Het European Resuscitation Council (ERC) definieert hoog risico plaatsen als ―alle plaatsen 

waar er minstens 1 plotse circulatiestilstand optreedt om de 2 jaar‖ (1).  

Hoewel de ERC richtlijnen gebaseerd zijn op een degelijke kosteneffectiviteitsanalyse, kon 

een prospectieve studie in Kopenhagen aantonen dat de beste resultaten bekomen worden bij 

het volgen van de AHA richtlijnen:  Bij het volgen van de ERC richtlijnen werd een 

dekkingsgraad bekomen van 19,5 procent van de plotse circulatiestilstanden op openbare 

plaatsen, terwijl bij het volgen van de AHA richtlijnen een dekkingsgraad van 66,8 procent 

kon bekomen worden. Kosteneffectiviteitsberekeningen kwamen uit op respectievelijk 33100 

en 41000 dollar per additionele QALY (9), beiden onder de aanvaardbare grens van 50000 

dollar.  

Verschillende studies (8, 9, 17, 18) zochten naar plaatsen met een relatief hoge incidentie van 

CPA en bouwden hierop verder om plaatsen te definiëren waar de invoer van een PAD 

programma nuttig zou zijn. Onder andere fitnesscentra en golfterreinen werden aangeduid als 

hoog risico plaatsen. Bedrijven en hotels daarentegen bleken een relatief lage incidentie van 

CPA te hebben (8). Daarnaast moet rekening gehouden worden met elementen die het nut van 

PAD mogelijk verminderen. Het belangrijkste struikelblok is uiteraard de relatief kleine 

incidentie van CPA op publieke plaatsen (slechts 20 procent) en de moeilijkheid om 

toekomstige plaatsen van CPA te voorspellen. Verder moet in acht genomen worden dat de 

aanwezigheid van een AED-toestel op zich geen garantie biedt voor het gebruik ervan (19). 

Dit impliceert dat de AED mogelijk slecht onderhouden kan zijn, beperkt toegankelijk, weinig 

zichtbaar of dat de mogelijke gebruiker door fysieke of psychologische omstandigheden 

geremd wordt om het toestel te gebruiken.  

Het doel van deze thesis is om het nut AED‘s op publieke plaatsen af te wegen tegenover de 

praktische haalbaarheid en het kostenplaatje. Hoewel het grootste deel van de CPA‘s in de 
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privésfeer gebeurt, lijken enkele publieke faciliteiten ook een relatief hoge incidentie van 

arrest te hebben (8). Het verspreiden van defibrillatoren in deze settings zou een oplossing 

kunnen bieden voor het – vaak relatief lange – interval tot de aankomst van de hulpdiensten. 

In België bedraagt de gemiddelde aanrijtijd van een ziekenwagen meer dan 7 minuten, 

waardoor AED-toestellen die via deze weg het slachtoffer bereiken vaak te laat komen (5). 

 

Plaatsen die onder de loep zullen genomen worden zijn scholen, sportterreinen en bedrijven.  

Hoewel de literatuur over dit onderwerp zeer uitgebreid is, worden in veel studies slechts 

deelaspecten belicht van het geheel. In deze thesis zullen alle relevante artikels gebundeld 

worden tot een algemene inschatting over de meerwaarde van de AED op specifieke plaatsen. 

Er wordt getracht om naast een kwalitatieve, ook een kwantitatieve inschatting te maken. 

Concreet zal eerst de incidentie van CPA beschreven worden in functie van leeftijd. Er zal 

hierbij een focus gelegd worden op het aantal schokbare ritmes in iedere leeftijdscategorie. 

Vervolgens worden de incidentiegegevens per locatie besproken. Deze zullen gekoppeld 

worden aan resultaten van AED-projecten in de specifieke setting. Aan de hand hiervan zal 

dan een besluit kunnen getrokken worden omtrent de ―zin‖ of ―onzin‖ van een PAD-

programma op een bepaalde plaats.  
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3. METHODOLOGIE 

Deze thesis kwam tot stand door uitgebreid literatuuronderzoek, waarbij verschillende 

bronnen werden gebruikt.  

In eerste instantie werd gebruik gemaakt van de databank ―Pubmed‖ . Artikels werden 

geselecteerd uit de databank via een combinatie van de volgende termen: AED, automated 

external defibrillator, location, cardiac arrest, OHCA, school, sport(s), cycling, wintersport, 

skiing, lifeguard, drowning, swimming, athletics, football, volleyball, tennis, workplace, 

working environment, occupation, work en industry. Bij het maken van combinaties werd 

vaak het toevoegsel ―NOT epileptic‖ of ―NOT implantable‖ toegevoegd, teneinde het ruime 

aanbod aan artikels over deze onderwerpen te vermijden.  Voor geselecteerde zoektermen 

werd gefilterd op publicatiedatum. 

Na het lezen van enkele publicaties werd door het ―sneeuwbaleffect‖ de artikelselectie verder 

uitgebreid (gebaseerd op de referentielijsten, citaties en literatuursuggesties).  

Dit vertaalde zich in een eerste selectie aan artikels op basis van abstract. Uit de 188 op deze 

wijze bekomen artikels werd een kwalitatieve beoordeling gemaakt aan de hand van 

relevantie, innovatief karakter en mogelijkheid tot inzage van het desbetreffend artikel. Alle 

artikels uit de verkregen selectie kregen een kleurcode toegekend volgens beoordeling, en 

hiervan werden enkel de artikels met de hoogste beoordeling behouden. Zodoende werd een 

tweede selectie van 65 artikels verkregen.  

Tijdens het schrijven van de masterproef werd beslist om voor de sectie ―sportterreinen‖ te 

werken met enkele typevoorbeelden, waardoor een aantal artikels betreffende andere sporten 

werden verwijderd uit de selectie. Nadien werd de literatuur driemaandelijks gescreend op 

nieuwe publicaties. Op deze manier werd de uiteindelijke referentielijst samengesteld. 
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4. RESULTATEN 

 

4.1. ALGEMEEN: DE INCIDENTIE VAN CPA: IMPACT OP WERELDSCHAAL 

EN IN BELGIE 

 

CPA is, samen met kanker en niet-acute cardiovasculaire aandoeningen (1), één van de 3 

belangrijkste doodsoorzaken in de geïndustrialiseerde landen (2). De incidentie van CPA 

buiten het ziekenhuis varieert in studies  tussen de 36 en 128 sterfgevallen  per 100 000 per 

jaar (3, 4). Concreet sterven er in België ongeveer 10.000 Belgen per jaar aan deze pathologie 

(5). 

 

4.2. DE INCIDENTIE VAN CPA PER LEEFTIJDSCATEGORIE MET FOCUS OP 

SCHOKBARE RITMES 

 

4.2.1. ALGEMEEN 

Onderstaande tabel geeft de incidentie van CPA buiten het ziekenhuis weer per 

leeftijdscategorie en geslacht. We zien hierbij dat de incidentie bij mannen steeds hoger ligt 

dan bij vrouwen, en dat er een duidelijke stijging is per leeftijdscategorie 

 

 

FIGUUR 1: INCIDENTIE VAN CPA BUITEN HET ZIEKENHUIS PER LEEFTIJDSCATEGORIE 

Legende:. –■–: man; –●–: vrouw. Staafjes wijzen op ±1.96 S.E. (20) 

Ook het procentueel aandeel schokbare ritmes bij patiënten die een CPA doormaken, is sterk 

gerelateerd aan de leeftijd. Algemeen wordt aangenomen dat de percentages het laagst zijn bij 
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kinderen, en stijgen met de leeftijd. Verschillende studies geven echter opnieuw een lichte 

daling aan bij de oudste leeftijdsgroepen. Onderstaande figuur staaft deze bevindingen.  

 

FIGUUR 2: INITIEEL RITME NA ARREST BIJ PATIENTEN DIE EEN CPA MEEMAAKTEN BUITEN 

HET ZIEKENHUIS, PER LEEFTIJDSCATEGORIE (6) 

* N = 0--17 jaar: 590; 18--34 jaar: 1,162; 35--49 jaar: 4,145; 50--64 jaar: 9,538; 65--79 jaar: 9,082; en ≥80 jaar: 

7,046. Initieel ritme niet weergegeven bij 126 patiënten. 

Uit de CARES Studie leiden we af dat in het totaal 23,7 procent van de patiënten die een CPA 

meemaakten buiten het ziekenhuis een schokbaar ritme vertoonden bij eerste presentatie (6). 
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4.2.2. KINDEREN  

4.2.2.1. Incidentie 

Er zijn verschillende studies beschikbaar die de incidentie van CPA beschrijven bij kinderen 

en jongeren. Eén daarvan schatte de incidentie van CPA bij kinderen op 1 à 2 per 100 000 per 

jaar (21). Een Nederlandse studie, die het aantal arresten bij jongeren onder de 21 jaar 

bestudeert, schat de incidentie van pediatrische CPA buiten het ziekenhuis op 9 per 100 000 

pediatrische persoonsjaren (op basis van 233 arresten), met een specifieke incidentie van 

arrest van cardiale etiologie van 3,2 per 100 000 (op basis van 90 arresten). In deze studie zijn 

de incidentiecijfers vergelijkbaar voor kinderen en adolescenten. De auteurs vergeleken hun 

resultaten nadien met de beschikbare literatuur, en stelden vast dat incidentiecijfers van 

gerapporteerde pediatrische arresten buiten het ziekenhuis vrij sterk verschillen: de range 

loopt van 6,0 tot 19,7 per 100 000 pediatrische persoonsjaren. Vergeleken met de grote, 

populatiegerichte studie door Kitamura et al., vonden zij een ietwat hogere incidentie van 

pediatrisch CPA buiten het ziekenhuis: 9,0 vs 8,0 per 100 000 pediatrische persoonsjaren. 

Ook de incidentie van cardiaal CPA verschilde van deze in de studie door Kitamura et al.: 3,2 

versus 2,3 per 100 000 pediatrische persoonsjaren. Tot slot halen we een studie aan uit 

Maastricht, die de incidentie van CPA bij kinderen jonger dan 20 jaar op 1-4 per 100 000 

persoonsjaren schatte (22). Natuurlijk speelt de leeftijdsverdeling van de bestudeerde groep 

kinderen hierbij een grote rol, dus mogelijk kunnen de verschillen hieraan toegeschreven 

worden.  

Gegevens van Statbel leren ons dat het aantal natuurlijke sterftes bij Belgische kinderen (˂ 18 

jaar) geschat wordt op 667 gevallen per jaar (voor het jaar 2010). Indien we deze cijfers 

koppelen aan de bevolkingsstructuur van dat jaar, kunnen we de incidentie van natuurlijke 

dood schatten op 3,01 per 10 000 kinderen per jaar. De incidentie van sterfte door ziekten van 

het hart- en vaatstelsel bedraagt voor Belgische kinderen 1,35 per 100 000 kinderen per jaar 

(23).  

 

4.2.2.2. Ritme 

 

Verschillende studies bestudeerden het aandeel schokbare ritmes bij pediatrische arresten, 

onafhankelijk van de setting. Een eerste studie concludeerde dat bij kinderen VF wordt 

waargenomen in 5 tot 15 procent van het totaal aantal arresten (24). Vergelijkbare gegevens 

werden verkregen in een tweede studie. Daar werd bij patiënten jonger dan 18 jaar het meest 

frequent een asystolie of polsloze elektrische activiteit geregistreerd als ritme. Het procentueel 
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aandeel VF in deze leeftijdscategorie bevindt zich tussen de 7 en 15 procent (25). Ook in de 

CARES Registry wordt een vergelijkbaar cijfer gerapporteerd. Daar wordt geschat dat een 

tiental procent van de kinderen jonger dan 18 jaar een schokbaar ritme vertonen. Suominen et 

al. rapporteerde dat het initieel ritme VF was bij 11 procent van de kinderen in arrest en bij 20 

procent van de kinderen op een bepaald tijdstip gedurende het arrest. Als aanvulling hierbij 

halen de auteurs cijfers aan van het National Registry of Cardiopulmonary Resuscitation : 

initieel zou VF/VT voorkomen bij 12 procent van de kinderen en bij 25 procent van de 

pediatrische arresten zou VF/VT optreden op een bepaald ogenblik tijdens het arrest (21). Een 

vijfde studie, die enkel CPA‘s buiten de ziekenhuissetting includeerde, rapporteerde een 

percentage van 36 procent VF/VT. Deze studie vergeleek zijn resultaten met enkele 

prospectieve onderzoeken, waarbij een veel lager percentage van VF/ VT werd geregistreerd: 

de range liep hierbij van 3 tot 9 procent. Een vergelijkbare retrospectieve studie rapporteerde 

een incidentie van 19 procent. Een grote Zweedse studie rapporteerde dan weer dat 3 tot 23 

procent van de kinderen jonger dan 18 jaar VF vertoonden als initieel ritme (26). 

Tot slot bespreken we in deze sectie een studie die alle niet-traumatische CPA‘s buiten het 

ziekenhuis registreerde in de omgeving van King County. VF was het initieel ritme bij 17,6 

procent (48/272) van de arresten. De proportie VF was 7,6 procent (10/131) bij kinderen van 

1 tot 7 jaar en 27,0 procent (38/141) bij kinderen tussen 8 en 18 jaar. 1 op 4 kinderen van 8 

jaar of ouder presenteerden met VF, een proportie die verder steeg naar 1 op 3 bij kinderen 

van 12 jaar en ouder.  In multivariabele modellen was VF onafhankelijk geassocieerd met een 

leeftijd boven de 8 jaar (vergeleken met kinderen van 1 tot 7 jaar), de aanwezigheid van 

ooggetuigen en cardiale etiologie.  
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4.2.3. WERKENDE BEVOLKING (18-65 jaar) 

4.2.3.1. Incidentie 

Ondanks de grote hoeveelheid literatuur die beschikbaar is over CPA, is het geen sinecure om 

relevant cijfermateriaal te bekomen over de incidentie van CPA per leeftijdscategorie.  

Een eerste studie schat de incidentie van CPA buiten het ziekenhuis op 97 per 100 000 

persoonsjaren in de leeftijdscategorie van 20-75 jaar (22). In het boek ―opbouw van de 

risicoanalyse van het eerste hulpbeleid‖ stelt men dan weer dat overlijden ten gevolge van 

ischemisch hartlijden in de Belgische actieve beroepsbevolking in de leeftijdscategorie 50-65 

jaar in een range ligt van 48 tot 110 per 100 000 werknemers (27), indien we uitgaan van de 

veronderstelling dat werkloosheid verband houdt met de socio-economische en de 

cardiovasculaire sterfte. 

Een beduidend lager resultaat wordt bekomen in een tweede studie: de incidentie van sterfte 

door CPA bedraagt hier 9 per 100 000 persoonsjaren voor patiënten tussen de 18 en 50 jaar 

(28). Dit staat in groot contrast met het cijfer dat in het ACOEM Position Statement 

aangehaald wordt, en dat de incidentie van ischemische hartziekten en hartritmestoornissen in 

de categorie 18-44 jaar schat op 39,3 per 1000 persoonsjaren, waar dat voor de groep 45-64 

jarigen 116,4 per 1000 persoonsjaren zou zijn (29). Tot slot bekijken we ook hier de gegevens 

voor België die we ter onzer beschikking hebben. In de categorie van 19 tot 65 jaar wordt het 

aantal natuurlijke sterftes geschat op 15140 per jaar. Indien we dit koppelen aan de 

bevolkingsstructuur, schatten we de incidentie van natuurlijke dood in deze categorie op 2,24 

per 1000 inwoners per jaar. De incidentie van sterfte door ziekten van het hart en vaatstelsel 

bedraagt ongeveer 47 per 100 000 per jaar (23).  

4.2.3.2. Ritme 

Beperkt cijfermateriaal is beschikbaar over het aandeel schokbare ritmes per 

leeftijdscategorie.  

Een eerste studie rapporteerde dat 32,8 procent van de patiënten tussen 18 en 65 jaar een 

schokbaar ritme vertoonden (30). 

Vergelijkbaar zijn de gegevens uit de CARES Registry. Hier rapporteerde men dat 25 tot 30 

procent van de patiënten tussen 18 en 65 jaar een schokbaar ritme vertonen. 

Tot slot maakte een grote Zweedse studie een onderscheid tussen de groep 18-35 jaar en de 

groep 35-65 jaar. In de eerste groep vertoonde  17 procent VF als initieel ritme. In de 

categorie van 35 tot 65 jaar liep dit aantal op tot 35 procent (26). 
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4.2.4. OUDEREN (65+) 

4.2.4.1. Incidentie 

Een eerste studie schat de incidentie van CPA buiten het ziekenhuis bij mensen van 

middelbare en oudere leeftijd op 100 à 200 per 100 000 persoonsjaren, goed voor 50 procent 

van alle cardiovasculaire sterfte (7). 

Een tweede studie bestudeerde de incidentie van CPA bij 80+-ers. Deze bedraagt 853 per 100 

000 persoonsjaren (28). 

Verder wordt er in een review een kwalitatieve inschatting gemaakt van de incidentie van 

plotse dood: deze verdubbelt bij iedere decade na 45 jaar (31). 

Tot slot bekijken we ook hier de gegevens voor België. In de groep 65+-ers wordt het aantal 

natuurlijke sterftes geschat op 82663 per jaar. Indien we dit koppelen aan de 

bevolkingsstructuur, schatten we de incidentie van natuurlijke dood in deze categorie op 4,44 

per 100 inwoners per jaar. De incidentie van sterfte door ziekten van het hart en vaatstelsel 

bedraagt ongeveer 1,56 per 100 per jaar. 

 

4.2.4.2. Ritme 

De rapporteringen van het aandeel schokbare ritmes bij 65+-ers zijn relatief consistent. Een 

eerste studie schatte dat 36 procent van de patiënten tussen 65-75 jaar VF vertoonden als 

initieel ritme. Bij de 75+-ers zakte dit percentage opnieuw naar 29,7 procent (30). 

Een tweede studie maakte een onderscheid tussen de groep van 65 tot 80 jaar en de 80+-ers. 

In de jongste groep vertoonde 35 procent initieel een VF-ritme, bij de 80+-ers daalde dit 

aantal opnieuw tot 26 procent (26), een trend die ook hierboven al beschreven werd. 

Een derde studie rapporteerde vergelijkbare gegevens. 32% van alle patiënten die een CPA 

meemaakten buiten het ziekenhuis en een leeftijd hadden van meer dan 70 jaar, presenteerden 

hier met een schokbaar ritme (32). 

Tot slot rapporteert men in de CARES Registry dat 15 tot 25 procent van de patiënten boven 

de 65 jaar een schokbaar ritme vertonen. De hoogste percentages worden in deze 

leeftijdscategorie bekomen bij de jongste patiënten. 
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4.3. DE INCIDENTIE VAN CPA PER LOCATIE 

Het merendeel van de CPA‘s vindt thuis plaats. Afhankelijk van de studie, varieert het aantal 

patiënten dat thuis in arrest gaat, tussen de 72 en 79,9 procent (3,6). Zodoende vindt een 

twintigtal procent van de arresten plaats in de verschillende openbare locaties. In deze scriptie 

richten we specifiek de aandacht op scholen, voetbalstadia, zwembaden, fitnesscentra en 

bedrijven. 

4.3.1. SCHOLEN 

4.3.1.1. De incidentie van CPA 

4.3.1.1.1. Lagere en middelbare scholen 

Een heel aantal studies bestudeerde de incidentie van CPA bij kinderen in scholen, maar 

gezien een aanzienlijk aandeel van de arresten in scholen zich voordoet bij personeel of 

volwassenen, dekt deze manier van werken niet de volledige lading. Daarom worden 

hieronder enkel de studies opgesomd die info geven over het totaal aantal arresten in scholen. 

De incidentie van CPA in scholen werd in verschillende studies onderzocht. Een eerste studie 

rapporteerde in totaal 4 CPA‘s na een 6-jaarsonderzoek in 700 scholen, ofwel een incidentie 

van 1 per 157 scholen per jaar (10). Een tweede studie rapporteerde 21 arresten na een 5-

jaarsonderzoek in 1943 scholen, ofwel een jaarlijkse incidentie van CPA per site van 0,002. 

Concreet vertaalt dit zich in 1 arrest per 500 scholen per jaar. Er moet opgemerkt worden dat 

scholen in deze studie niet als afzonderlijke setting werden bestudeerd, maar samen met 

kerken in 1 groep werden opgedeeld (18). Lotfi en collega‘s rapporteerden tijdens de 

studieperiode 12 arresten bij studenten en 33 bij faculteits- en stafleden. Zij schatten dat 

schoolgerelateerd CPA jaarlijks in 1 per 111 scholen voorkomt. Op basis hiervan berekenden 

zei dat de jaarlijkse incidentie van arrest 1 per 555 556 leerlingen per jaar (0,18 per 100 000 

persoonsjaren) zou zijn bij inclusie van enkel studenten. De jaarlijkse incidentie van arrest bij 

faculteits- en stafleden zou dan 1 per 22173 personeelsleden per jaar (4,51 per 100 000 

persoonsjaren) bedragen. Opgemerkt moet worden dat van 46 procent van de patiënten in 

deze studie de relatie met de school niet kon achterhaald worden, waardoor zij niet in de 

incidentieberekeningen werden opgenomen. Diezelfde studie maakte tevens een onderscheid 

in incidentie naargelang het soort school (lagere school versus middelbare school). Zij 

tekenden 58 arresten op in alle kleuter-, lagere en middelbare scholen samen gedurende de 15 

jaar durende studieperiode. 621 scholen namen deel aan de studie en bijgevolg bedroeg de 

incidentie per school per jaar 0,006. Het aantal scholen nodig om 1 arrest per jaar te genereren 
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was 167. Lagere scholen en onderbouwscholen (= eerste tot derde middelbaar) samen hadden 

gemiddeld 1 arrest per 200 scholen per jaar (op basis van 40 arresten in 519 scholen). De 

incidentie per school per jaar bedraagt in deze categorie dan ook 0,005. In bovenbouwscholen 

(= vierde tot zesde middelbaar) rapporteerde men gemiddeld 1 arrest per 125 scholen per jaar 

(op basis van 19 arresten in 151 scholen). De incidentie in bovenbouwscholen werd hierdoor 

berekend op 0,008 per school per jaar (33). Ander cijfermateriaal verkrijgen we via de 

OPALS studie. In deze studie werden 1641 lagere en middelbare scholen onder de loep 

genomen. Na  5 jaar werden er 23 arresten vastgesteld op de schoolgrond. De meeste van deze 

hadden betrekking op volwassenen van middelbare leeftijd (gemiddelde leeftijd 57 jaar), 

slechts 2 van de patiënten waren kinderen. Op basis van deze cijfers wordt de verwachte 

frequentie waarmee een AED zou gebruikt worden om iemand te behandelen geschat op 1 

keer per 357 jaar (34).  

Hierboven werden enkele studies aangehaald die betrekking hebben op de incidentiecijfers 

van CPA‘s in scholen. Er zijn echter ook verschillende studies beschikbaar die de incidentie 

van CPA beschrijven als een proportie van het totaal aantal CPA‘s in een bepaalde omgeving. 

Studies hieromtrent concludeerden dat 0,2 procent van alle arresten buiten de 

ziekenhuissetting voorkwam in een onderwijsinstelling (6). Rekening houdend met eerder 

aangehaalde studies, die de incidentie van CPA op 36-128 sterfgevallen per 100 000 per jaar 

schatten, kunnen we afleiden dat de incidentie in onderwijsinstellingen 1 per 390 625 tot 1 

388 889 leerlingen per jaar bedraagt. Opgemerkt moet worden dat bovenstaande berekening 

enkel de sterfgevallen in acht neemt, wat kan zorgen voor bias, maar gezien de lage 

overlevingscijfers na CPA werd toch beslist om met deze cijfers verder te werken. Lotfi en 

collega‘s rapporteerden een iets hoger percentage in scholen. Zij oordeelden dat 

schoolgerelateerde arresten 0,4 procent van alle arresten en 2,6 procent van de arresten op 

publieke plaatsen uitmaakten. Bij kinderen (leeftijd 3 tot 18 jaar) telden schoolgerelateerde 

arresten voor 13,1 procent van de arresten op publieke locaties en voor 4,4 procent van alle 

arresten (33). Analoog met bovenstaande berekening, schatten we de incidentie van 

schoolgerelateerd CPA dan op 1 per 195313 tot 694 444 leerlingen per jaar. 

Tot slot onderzochten Rothmier en collega‘s de incidentie van AED-gebruik in 

bovenbouwscholen in Washington. 64 scholen werden geïncludeerd in de studie. 1 school 

rapporteerde het gebruik van een AED om een basketbaltrainer te reanimeren en deze 

overleefde na 1 enkele schok. De geschatte probabiliteit van AED gebruik om CPA te 

behandelen was 1 per 154 scholen per jaar of een jaarlijkse probabiliteit van 0,65 procent. Er 

werden geen voorvallen gerapporteerd waarin de AED werd gebruikt om een student (atleet) 
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te behandelen. In deze retrospectieve studie moet opgemerkt worden dat de ―response rate‖ 

van enquêtes slechts 29 procent bedroeg, wat impliceert dat er mogelijk een bias aanwezig is 

in de resultaten (35). 

4.3.1.1.2. Hogescholen en universiteiten 

Alle bestudeerde literatuur omtrent de incidentie van CPA in hoger onderwijs had betrekking 

op de Verenigde Staten van Amerika. Gezien de opbouw van hogescholen/universiteiten daar 

erg verschilt van deze in België, werden deze cijfers hier niet geïncludeerd. 

4.3.1.1.3. Algemene bevindingen 

De incidentie van CPA in scholen is laag. Verder kunnen we, analoog aan de bevindingen van 

de onderzoekers uit King County, concluderen dat de jaarlijkse incidentie bij personen van 

middelbare leeftijd tewerkgesteld op een school veel groter is dan de incidentie bij studenten. 

Dit strookt met de bevindingen van een studie die aantoonde dat CPA vaker voorkomt bij de 

oudere populatie, met een geschatte frequentie van 1 per 1000 personen boven de 35 jaar in de 

USA (35). Om diezelfde reden lijkt het logisch te verklaren dat in middelbare scholen relatief 

gezien iets vaker CPA optreedt dan in lagere scholen.  

 

4.3.1.2. Extrapolatie naar Vlaanderen… 

4.3.1.2.1. Epidemiologische gegevens van scholen in Vlaanderen 

De onderwijsstatistieken van Vlaanderen schatten het aantal leerlingen in Vlaanderen in het 

basisonderwijs en secundair onderwijs samen op 1 127 802. Het aantal voltijdse banen in het 

onderwijs bedraagt 131 076. Deze cijfers includeren enkel leerkrachten. In Vlaanderen 

worden een extra 5 147 banen ingenomen door ―ondersteunend personeel‖, zijnde CLB-

artsen, administratief bedienden ed. Deze werden niet geïncludeerd in de berekening gezien er 

geen aparte cijfers beschikbaar zijn voor het aantal banen in basis- en secundair onderwijs. 

Ten tweede zijn deze mensen vaak niet aanwezig op de schoolgrond, waardoor zij geen baat 

hebben bij het uitrollen van een PAD programma in deze setting. We concluderen dat 

gemiddeld 89,6 procent van de mensen die op een school aanwezig zijn, leerlingen zijn. 

Tot slot is het belangrijk te vermelden dat Vlaanderen in totaal 3435 onderwijsinstellingen telt 

(36).  
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4.3.1.2.2. Relatieve incidentie bij kinderen versus volwassenen 

Indien we gebruik maken van de meest relevante cijfergegevens, zijnde deze van de studie 

door Lotfi et al. en de OPALS studie, constateren we volgende zaken: 

Lotfi et al. schatten de incidentie van CPA op scholen bij kinderen op 0,18 per 100 000 

leerlingen per jaar en bij faculteits- en stafleden op 4,51 per 100 000 persoonsjaren. We 

kunnen hieruit afleiden dat volwassenen ongeveer 25 keer meer een CPA op schoolgrond 

doormaken in vergelijking met kinderen. 

In de OPALS studie werden er tijdens de studieperiode 23 CPA‘s vastgesteld op schoolgrond. 

2 daarvan hadden betrekking op studenten. Hieruit concluderen we dus dat volwassenen 11,5 

keer meer een CPA doormaken op schoolgrond in vergelijking met studenten op schoolgrond.  

De discrepantie in relatieve incidentie tussen vorige 2 studies kunnen we toeschrijven aan de 

kleine power van beide studies. 

 

4.3.1.2.3. Het aandeel schokbare ritmes 

Om verderop een inschatting te kunnen maken over de zin van een PAD programma op 

scholen, is het belangrijk te weten wat het aandeel schokbare ritmes is in deze setting. Gezien 

de zeer kleine power van de studies die het percentage schokbare ritmes in de schoolsetting 

schatten, werd er beslist om verder te werken met het aandeel schokbare ritmes per 

leeftijdscategorie. Uiteraard impliceert dit een zekere bias: mogelijk is er een bepaalde 

selectie waardoor de schoolgaande jeugd vaker/ minder vaak een schokbaar ritme vertoont 

dan de populatie kinderen in het algemeen. Het is bijvoorbeeld aannemelijk dat een aandeel 

van de zieke kinderen niet op school aanwezig zullen zijn, en dat kinderen met bvb. een 

mentale handicap eveneens buiten de schoolsetting zullen verzorgd worden. 

Gezien het zeer grote aanbod aan studies die het aandeel schokbare ritmes per 

leeftijdscategorie bestuderen, kiezen we hier voor de studie met de ―grootste aantallen‖, 

zijnde de CARES Registry. Bij kinderen (0-17 jaar) werd hier bij een tiental procent een 

schokbaar ritme vastgesteld. Bij volwassenen (18-64 jaar) werd dit aandeel procentueel 

geschat tussen de 25 en 30 procent.  
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4.3.1.2.4. Overleving na CPA op scholen 

Er wordt in acht genomen dat de gemiddelde aanrijtijd van een ziekenwagen in België meer 

dan 7 minuten bedraagt. Verder gaan we ervan uit dat het uitrollen van een PAD programma 

in scholen gebeurt volgens de AHA richtlijnen, en dat er dus steeds een AED kan aangelegd 

worden bij het slachtoffer binnen de 3-5 minuten na collaps. Hieruit concluderen we dat de 

gemiddelde winst in tijd na aanleg van een AED die ter plaatse voorzien wordt 2 tot 4 

minuten bedraagt.  

We gaan er tevens van uit dat overleving van een patiënt met 3-4 procent daalt per minuut dat 

de patiënt niet gedefibrilleerd wordt. Velen zullen zich herinneren dat er normaal wordt 

gesproken van een daling in overleving van 7-10 procent per minuut, maar dit is enkel indien 

er in de tussentijd geen CPR wordt toegepast. Gezien we hier enkel de voordelen  van de 

uitrolling van een PAD programma bespreken, nemen wij het eerste cijfer als uitgangspunt.   

We kunnen hieruit concluderen dat de overlevingswinst bij tijdige defibrillatie 9 tot 20 

procent zou bedragen voor patiënten met een schokbaar ritme. 

 

4.3.1.3. AED-projecten in scholen 

In een aantal studies werd de impact van de implementatie van een PAD programma in 

scholen beschreven. Gezien er eerder in deze scriptie al een goede inschatting van de 

incidentie van CPA op scholen werd gemaakt, zullen deze gegevens hier niet opnieuw 

gerapporteerd worden. We richten ons in dit onderdeel vooral op de praktische haalbaarheid 

van het PAD programma in scholen. 

4.3.1.3.1. Gebruik van de AED 

Een eerste studie maakt een inschatting van het gebruik van de AED bij CPA. Van de 19 

patiënten waarbij een AED aanwezig was op schoolgrond, werd slechts bij 11 een AED 

aangelegd, ofwel 58 procent (37). In een studie door Drezner en collega‘s lag dit percentage 

een stuk hoger. 97 procent van de arresten in deze studie vonden plaats in aanwezigheid van 

bijstanders, 83 procent van de getroffen patiënten kreeg een schok toegediend. De AED die 
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gebruikt werd om de schok toe te dienen bevond zich in 72 procent van de gevallen op de 

schoolgrond zelf, bij 11 procent werd de AED vanuit een plek in de omgeving aangebracht. 

Bij 14 procent van de slachtoffers maakte de AED deel uit van de uitrusting van het MUG-

team of ambulance, dit ondanks het feit dat er op de schoolgrond zelf een AED beschikbaar 

was (38).  

Uit deze gegevens kunnen we concluderen dat de aanwezigheid van een PAD programma 

geen garantie biedt voor het gebruik van de AED bij arrest. Toch merken we dat bij het 

merendeel van de patiënten een AED wordt aangelegd indien deze aanwezig is. 

4.3.1.3.2. Interval tot aanleg van de AED 

Een eerste studie maakte een inschatting over het interval tussen moment van arrest tot start 

van CPR en aanleg van de AED. De tijd tot initiatie van CPR was gemiddeld 80 seconden 

terwijl de tijd tot aanleg van de AED gemiddeld 3,27 minuten was (39). Een studie met 

gelijkaardige inclusiecriteria rapporteerde een gemiddelde tijd tot schok van 3,4 minuten (40). 

Tot slot rapporteerde een laatste studie een gemiddelde van 3,6 minuten tot toediening van 

schok en een mediaan van 2,4 minuten (38). 

We concluderen dat de tijd tot toediening van de eerste schok beduidend kleiner is bij 

implementatie van een PAD programma in vergelijking met scholen waar de hulpdiensten de 

eerste schok toedienen. 

4.3.1.3.3. Overleving na CPA 

Het doel van de implementatie van een PAD programma op scholen is uiteraard een stijging 

van de overleving na CPA. Verschillende studies rapporteerden hieromtrent resultaten. In een 

eerste studie bedroeg de onmiddellijke overleving na CPA 66 procent indien er een PAD 

programma aanwezig was, maar de overleving tot ontslag uit het ziekenhuis daalde wel tot 33 

procent. Een studie met gelijkaardige inclusiecriteria rapporteerde een onmiddellijke 

overleving van 54 procent (39). Drezner en collega‘s rapporteerden de meest positieve 

resultaten, met een overleving van 64 procent tot ontslag uit het ziekenhuis (38). 

4.3.1.4. Kosteneffectiviteit 

Een tweetal studies gingen dieper in op de kosten die de implementatie van een PAD 

programma op scholen met zich meebrengt.  
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In de OPALS studie worden de kosten geschat op ongeveer 8000 dollar voor het eerste jaar en 

ongeveer 3000 dollar per jaar voor de daaropvolgende jaren. Deze kosten zijn in eerste 

instantie afhankelijk van de prijs van de AED en de nood om vervangleerkrachten in te 

schakelen tijdens de opleidingsuren van de leerkrachten. Het implementeren van een PAD 

programma in scholen zou, gebaseerd op de 5-jaarsanalyse, gemiddeld 1 426 967 dollar per 

CPA kosten (bij inclusie van zowel arresten bij volwassenen als bij kinderen). Gebaseerd op 

de 8-jaarsanalyse zou deze implementatie gemiddeld 15 863 000 dollar per pediatrisch arrest 

kosten (34).  

De studie door Lotfi et al. maakte een inschatting over de kosteneffectiviteit van een AED-

programma op basis van resultaten uit de ADAM-studie. Volgens deze studie zou een AED-

programma kosteneffectief kunnen zijn als 5 patiënten er gebruik van kunnen maken over 5 

jaar in een school district van ongeveer 26 000 studenten. Opgemerkt moet worden dat in 

deze studie een grens voor kosteneffectiviteit werd gebruikt van 100 000 dollar per gewonnen 

levensjaar, wat dubbel zo hoog is als de gebruikelijk gehanteerde grens van 50 000 dollar. 

Gezien de huidige studie een lage schoolspecifieke incidentie suggereert, concluderen de 

auteurs dat het verspreiden van AED-toestellen op scholen niet kosteneffectief zou zijn. De 

resultaten van deze studie tonen duidelijk dat de schoolspecifieke incidentie slechts zeer 

zelden de richtlijn van 0,2 CPA‘s per jaar overschrijdt (33).  

4.3.1.5. Conclusies  

Indien we bovenstaande cijfergegevens interpreteren, wordt onmiddellijk duidelijk dat de 

overlevingswinst die kan bekomen worden bij uitrolling van een PAD programma op scholen 

niet groot is. Zeker bij kinderen is arrest op schoolgrond een eerder zeldzaam gegeven. De 

gegevens van Statbel leren ons dat het aantal natuurlijke sterftes bij kinderen (˂ 18 jaar) 

geschat wordt op 667 gevallen per jaar (voor het jaar 2010). De sterfte door ziekten van het 

hart- en vaatstelsel bedraagt voor Belgische kinderen 30 per jaar. Als we ervan uitgaan dat 

kinderen ongeveer een kwart van hun leven op school doorbrengen, merken we onmiddellijk 

dat de winst die kan bekomen worden erg klein is.  

Concreet wordt de incidentie van CPA in scholen geschat op 1 per 195 313 tot 1 per 1 388 

889 personen per jaar. Uitgedrukt in CPA per school vinden we een incidentie tussen de 1 per 

125 tot 1 per 500 scholen per jaar. 
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Om een inschatting te maken van het aandeel schokbare ritmes bij CPA op schoolgrond, 

maken we gebruik van 2 parameters. 

 Afhankelijk van de studie, schatten we dat volwassenen 11,5 tot 25 keer vaker een 

CPA doormaken op schoolgrond in vergelijking met kinderen. Gezien de grotere 

power van de studie door Lotfi en collega‘s, gebruiken we deze cijfers in onze 

berekening. 

 Verder houden we er rekening mee dat 89,6 procent van de populatie op scholen 

leerling/student is, versus 10,4 procent onderwijzend personeel. 

Uit voorgaande cijfers kunnen  we het procentueel aandeel van de arresten die zich voordoet 

bij KINDEREN berekenen op scholen. Dit is 0,896 / (0,896 + 0,104 x 25) = 26 procent. 

Het aandeel schokbare ritmes bij kinderen bedraagt ongeveer 10 procent, terwijl het aandeel 

schokbare ritmes bij volwassenen 25 tot 30 procent bedraagt. In deze berekening gaan we uit 

van een percentage van 30 procent schokbare ritmes bij volwassenen. 

Uit deze cijfers concluderen we dat 2,6 procent (= kinderen met schokbaar ritme) + 22,2 

procent (= volwassenen met schokbaar ritme), ofwel in totaal 24,8 procent van de mensen die 

een CPA krijgen op schoolgrond, kunnen helpen met een AED, in de veronderstelling dat 

deze steeds onmiddellijk ter plaatse kan worden gebracht en deze de fibrillatie/tachycardie 

steeds kan omkeren naar een sinusritme. 

We houden er tevens rekening mee dat er  een stijging van 9 tot 20 procent in overleving zou 

optreden door aanleggen van een AED die in het centrum zelf wordt voorzien. We 

concluderen dat 1 per 2519-22367 scholen per jaar baat zouden hebben bij de uitrolling van 

een PAD-programma, of 1 per 3 935 557 – 62 129 172 leerlingen/leerkrachten per jaar. 

Concreet schatten we dat in Vlaanderen maximum 2 patiënten per jaar baat zouden hebben bij 

de uitrolling van een PAD programma.  
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4.3.2.  SPORTTERREINEN: INLEIDING 

 

4.3.2.1. Sportgerelateerd CPA 

Hoewel algemeen wordt aangenomen dat het op regelmatige basis uitoefenen van fysieke 

activiteit goed is voor de cardiovasculaire gezondheid, kan sport, tijdens of na de 

sportactiviteit, een kortdurende verhoging van het risico op plotse sterfte met zich 

meebrengen. 

Een Franse studie onderzocht prospectief de incidentie van sportgerelateerde CPA in de 

bevolking en rapporteerde tijdens de 5 jaar durende studieperiode 820 arresten. De algemene 

incidentie van sportgerelateerde CPA werd geschat op 4,6 per miljoen per jaar. 

Sensitiviteitsanalyse die rekening hield met mogelijke onder rapportering, bracht aan het licht 

dat de incidentie zich hoogstwaarschijnlijk in een range van 5 tot 17 per miljoen per jaar zou 

bevinden. 52 procent van deze arresten vonden plaats in een sportfaciliteit. 33,3 procent van 

de arresten hadden plaats tijdens teamsport, alle andere arresten deden zich voor tijdens 

individuele sportbeoefening. Bij 46,7 procent van de patiënten was het ritme bij eerste analyse 

schokbaar. Indien we het aantal arresten per sport bekijken, zien we dat 30,6 procent van de 

CPA‘s zich voordeden tijdens het wielrennen, 21,3 procent tijdens het joggen en 13 procent 

tijdens het voetballen. Deze verdeling wordt uiteraard beïnvloed door de relatieve populariteit 

van de verschillende sporten in Frankrijk. Uiteraard verschilt ook het profiel van de 

sportbeoefenaar in relatie tot de sporttak. Zo kan bijvoorbeeld aangenomen worden dat de 

populatie van wielersporters gemiddeld ouder zal zijn dan de populatie rugbyspelers, wat 

onmiddellijk een alternering van de incidentie met zich meebrengt. Ondanks deze bias kan 

aangenomen worden dat het risico op CPA ook beïnvloed wordt door de aard van de 

sportactiviteit. Onderstaande grafiek geeft de verdeling van de CPA‘s per sporttak weer.  

        

FIGUUR 3: VERDELING VAN HET AANTAL SPORTGERELATEERDE CPA‘S PER SPORTTAK (41) 
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4.3.2.2. AED-gebruik in sportfaciliteiten 

Een recent decreet betreffende de organisatie en subsidiëring van de sport in de Franse 

Gemeenschap stelt dat alle sportinfrastructuren in de Franse gemeenschap moeten worden 

uitgerust met een AED. Daarbovenop zijn de plaatselijke sportcentra en de geïntegreerde 

plaatselijke sportcentraverantwoordelijk voor het organiseren van een informatie- en 

opleidingsvergadering omtrent het gebruik van de defibrillator. Ook sportclubs dragen een 

verantwoordelijkheid: vanaf nu mogen zij slechts sportactiviteiten uitoefenen in de 

sportinfrastructuren die uitgerust zijn met een AED. Zij zijn tevens verantwoordelijk voor de 

informatie en de regelmatige opleiding omtrent het gebruik van de AED, alsook voor de 

deelname van de leden van de club, en/of hun organisatie aan deze opleiding onder de door de 

regering vastgestelde voorwaarden. De sportclubs die deze verplichting niet naleven, zullen 

niet meer in aanmerking komen voor de facultatieve subsidies die toegekend worden door de 

Franse Gemeenschap (42).  

Uiteraard is het praktisch niet mogelijk om voor alle bestaande sporten een PAD programma 

uit te rollen. Zo is het voor iedereen duidelijk dat het niet nuttig zou zijn AED-programma‘s 

op te stellen voor hikers of wielrenners, gezien de grote afstanden die tijdens deze sporten 

overbrugd worden. 

Er werd geopteerd om in deze scriptie te werken met 3 typevoorbeelden om een inschatting te 

maken over de (on)zin van AED‘s  op sportterreinen.  

Deze typevoorbeelden werden geselecteerd op basis van de relatieve verdeling tussen 

toeschouwers en sporters. We kunnen aannemen dat in grote voetbalstadia het merendeel van 

de arresten zal plaatsvinden bij supporters, gezien deze veel talrijker aanwezig zijn op 

matchen dan de spelers zelf. In zwembadcomplexen zullen de arresten plaatsvinden bij zowel 

zwemmers als bij bezoekers van het zwembad (bvb. cafetaria). Tot slot zal in fitnesscentra 

bijna elk arrest plaatsvinden bij een beoefenaar van de fitnesssport. 
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4.3.3. SPORTTERREINEN: VOETBAL 

4.3.3.1. De incidentie van CPA 

Verschillende studies onderzochten de incidentie van CPA in voetbalstadia. Een eerste studie 

schatte de incidentie in grote Europese voetbalstadia op 1 per 500 000-600 000 toeschouwers, 

bij een tweede studie liep dit zelfs op tot 1 per 260 000. Een onderzoek dat liep in het Duitse 

Fritz-Walterstadium (met een capaciteit van 46 600 toeschouwers),  rapporteerde 13 CPA‘s in 

de 80 maanden durende studieperiode (43). We kunnen dus stellen dat er gemiddeld 1,95 

arresten per jaar zouden plaatsvinden in dit stadium. Een overzichtsstudie die de CPA‘s 

rapporteerde  in 20 verschillende stadia (capaciteit tussen 3600 en 51600 toeschouwers) 

rapporteerde in de periode tussen augustus 2006 en april 2008 93 cardiale events. In deze 

periode hadden ongeveer 13 miljoen bezoekers een match bijgewoond. 22 van de 93 patiënten 

met een cardiaal event, hadden effectief een CPA.  De incidentie bedroeg met andere woorden 

1,7 per miljoen bezoekers. De onderzoekers merkten, ondanks de lage cijfers, toch een 

stijging van het aantal arresten op met een factor 5 in vergelijking met de volledige populatie. 

Zij zochten de oorzaak hiervoor in de ―psychologische stress‖ die het bezichtigen van een 

voetbalwedstrijd met zich meebrengt. Andere factoren die een rol kunnen spelen zijn de 

karakteristieken van de toeschouwers (mannen met mogelijk hoger dan gemiddelde 

prevalentie van cardiovasculaire risicofactoren of met al gedocumenteerde hartziekte), 

fysische stress (trappen opklimmen), alcoholgebruik en meteorologische condities (44).  

TABEL 1: INCIDENTIE VAN CPA BUITEN HET ZIEKENHUIS EN IN VERSCHILLENDE 

SPORTFACILITEITEN (44) 

  

Legende: ―resuscitation success rate‖ = de onmiddellijke overleving  
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In een Nederlandse publicatie werd een vergelijking gemaakt tussen verschillende sportstadia, 

waarbij de klemtoon werd gelegd op voetbalstadia. De incidentie van OHCA per miljoen 

toeschouwers bevond zich hier in een range van 0,75 tot 3,8 (44).  

Een review van verschillende studies die CPA rapporteerden in sportstadia rapporteerde 

incidenties in een range tussen 1 per 250 000 en 1 per 700 000 bezoekers (45).  

Tot slot halen we een studie aan die plaatsvond in AZ ALKMAAR: In de periode tussen  

augustus 2006 en mei 2007 woonden daar meer dan 800 000 mensen de voetbalmatchen bij in 

het nieuwe stadium. 4 cardiovasculaire events vereisten medische spoedhulp. Alle reanimaties 

ter plaatse met behulp van een AED waren succesvol. Wij schatten de incidentie in dit 

stadium dan ook op ongeveer 1 per 200 000 bezoekers (46).  

4.3.3.2. Het aandeel schokbare ritmes  

Gezien het klein aantal arresten dat in bovenstaande studies gerapporteerd werd, is het zeer 

moeilijk om een goed beeld te krijgen op het aandeel schokbare ritmes. Daarom werd er eerst 

geopteerd om de leeftijds- en geslachtsverdeling van toeschouwers van voetbalmatchen te 

bekijken en dan een (grote) studie te zoeken waarin de incidentie van schokbare ritmes in 

deze leeftijdscategorie wordt bekeken bij hartstilstand. Het oog viel hierbij op de CARES 

Registry. Dit leverde echter grote discrepantie op met de (schaarse) resultaten die hierboven 

werden beschreven. Daarom werd er toch beslist om met de info die gerapporteerd werd in 

bovenstaande studies, verder te werken.  

In het voetbalstadium van FC Barcelona hadden, bij de eerste hartritmeanalyse, 40 procent 

van alle (3) slachtoffers met CPA VF. Dit aandeel is opmerkelijk kleiner dan de percentages 

weergegeven in bovenstaande tabel. Het is aannemelijk dat veel meer onder hen op het 

moment van collaps VF of snelle VT vertoonden, maar dat hun ritme bij afname van het 

eerste ECG reeds gedeterioreerd was naar asystolie (43). Een kleinere studie, die in totaal 4 

CPA‘s rapporteerde, toonde aan dat er in dit geval 3 van de 4 patiënten een VF ritme 

vertoonden, goed voor een aandeel van 75 procent (46). In het Fritz-Walter stadium in 

Duitsland vonden tijdens de studieperiode 13 CPA‘s plaats. Er werd als initieel ritme enkel 

VF genoteerd, dus in 100 procent van de gevallen, maar er moet opgemerkt worden dat bij 

alle patiënten de reanimatie gestart werd binnen de 2 minuten en de defibrillatie werd 

uitgevoerd binnen de 4 minuten (43). Een volgende studie rapporteerde eveneens louter VF 

als initieel ritme bij de 26 patiënten die in CPA gingen. Ook hier moet opgemerkt worden dat 

alle patiënten binnen de 5 minuten na de collapstijd gedefibrilleerd werden. Hieruit werd de 

―schokefficiëntie‖ berekend. Van de 25 patiënten die een schok kregen toegediend na 
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aankomst van de ambulance, werd het ritme bij 44 procent geconverteerd na de eerste poging, 

bij 60 procent na de tweede poging, bij 64 procent na de derde, bij 72 procent na de vierde, bij 

84 procent na de vijfde, 88 procent na de zesde en een maximum percentage van 92 procent 

werd bekomen na de achtste schok (45).  

4.3.3.3. Overleving na CPA in een voetbalstadium 

Er wordt in acht genomen dat de gemiddelde aanrijtijd van een ziekenwagen in België meer 

dan 7 minuten bedraagt. Verder gaan we ervan uit dat het uitrollen van een PAD programma 

in voetbalstadia gebeurt volgens de AHA richtlijnen, en dat er dus steeds een AED kan 

aangelegd worden bij het slachtoffer binnen de 3-5 minuten na collaps. Hieruit concluderen 

we dat de gemiddelde winst in tijd na aanleg van een AED die ter plaatse voorzien wordt 2 tot 

4 minuten bedraagt.  

We gaan er tevens van uit dat overleving van een patiënt met 3-4 procent daalt per minuut dat 

de patiënt niet gedefibrilleerd wordt.  We kunnen hieruit concluderen dat de overlevingswinst 

bij tijdige defibrillatie 9 tot 20 procent zou bedragen voor patiënten met een schokbaar ritme.  

4.3.3.4. Conclusies 

De studies hierboven aangehaald rapporteren een incidentie van CPA van 1 per 200 000 tot 1 

per 1,3 miljoen toeschouwers.  

De incidentie van schokbare ritmes bij patiënten die een CPA doormaken in een 

voetbalstadium is heel hoog. Verondersteld kan worden dat bijna alle patiënten baat zouden 

hebben bij de aanwezigheid van een AED, indien we rekening houden met de grootste studie 

ter onzer beschikking. Als we rekening houden met een stijging van 9 tot 20 procent in 

overleving door aanleggen van een AED die in het stadium zelf wordt voorzien, kunnen we 

schatten dat 1 per 1 miljoen tot 14,4 miljoen toeschouwers zouden kunnen gered worden bij 

het uitrollen van een PAD programma. Concreet kunnen we verwachten dat, voor een stadium 

van 20 000 toeschouwers (cfr. Ghelamco Arena Gent), er per 50-720 matchen 1 CPA zou 

plaatsvinden waarbij de patiënt baat heeft bij de uitrolling van een PAD programma. 
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4.3.4.  SPORTTERREINEN: ZWEMBAD 

4.3.4.1. De incidentie van CPA 

Het inschatten van de incidentie van CPA in publieke zwembaden is geen sinecure. Slechts 

een heel beperkt aantal studies beschrijft het aantal CPA‘s op deze plaats. Veel meer studies 

beschrijven het aantal verdrinkingen in publieke zwembaden, maar uiteraard kan ook in de 

cafetaria, kleedruimte… een CPA plaats vinden. Vanzelfsprekend zouden ook deze patiënten 

baat hebben bij de uitrolling van een PAD programma in zwembaden.  

Een grootschalige studie rapporteerde 2 CPA‘s die plaatsvonden in een publiek zwembad. In 

totaal namen 114 instellingen deel aan de studie over een 6 jaar durende periode. De jaarlijkse 

incidentie van CPA bedraagt op deze plek dan ook 0.0175 (10).  

Een studie waarbij in 9 publieke zwembaden telkens 1 AED werd geplaatst, berekende de 

jaarlijkse incidentie van CPA per plaats op 0,05 (9). Gezien er in deze studie niet gewerkt 

werd per publieke plaats,  maar een indeling werd gemaakt per rastercel met aanwezigheid 

van een bepaald ruimte-element (vb. zwembad), is het aannemelijk dat deze cijfers niet 

volledig extrapoleerbaar zijn naar de specifieke zwembadsetting. Echter, bij gebrek aan beter 

cijfermateriaal werden deze cijfers toch geïncludeerd. 

Een laatste studie, die de incidentie van CPA bestudeerde in het LAGO-die Therme 

Waterpark in Herne, had volgende studie-opzet: er werden in het park maar liefst 8 AED‘s 

geplaatst, met als doelstelling om een tijd tot defibrillatie te bekomen van minder dan 60 

seconden. Tevens werden 20 werknemers van het waterpark opgeleid in CPR en AED-

gebruik. Gedurende de 3 jaar durende studieperiode (tussen 16 november 2001 en 31 

december 2004), werd er echter geen enkel CPA vastgesteld bij een bezoeker, ondanks het 

feit dat er tijdens de periode meer dan 2 miljoen mensen het zwembad bezochten. De AED 

kon echter wel gebruikt worden voor ritmeanalyse bij 2 bezoekers met niet-aritmogene 

syncope, maar hier werd geen schok toegediend (47). 

4.3.4.2. Het aandeel schokbare ritmes 

Een studie die 2 rapporteringen deed van een CPA in een publiek zwembad vond in geen van 

de gevallen een VF. Diezelfde studie rapporteerde 1 geval van OHCA in een zwembad, bij 

deze patiënt werd wel VF vastgesteld (10). We kunnen dus concluderen dat 33 procent van de 

patiënten in deze studie een schokbaar ritme vertoonden.  

Een tweede studie, die verdrinking gerelateerde CPA bestudeerde bij 336 patiënten, vond bij 3 

procent van de patiënten een initieel schokbaar VF ritme, bij 0,9 procent van de patiënten was 

het ritme onbekend en bij respectievelijk 89,9 en 6,3 procent van de patiënten werd asystolie 
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of PEA vastgesteld (48). 

Een laatste onderzoek rapporteerde tijdens de studieperiode 788 CPA‘s. 528 van deze waren 

gerelateerd aan verdrinking. Het verschil tussen de groep die wel en niet gerelateerd werd aan 

verdrinking, uitte zich onder andere in het aandeel schokbare ritmes. Bij de patiënten die een 

DCA doormaakten, bedroeg het aandeel niet-schokbare ritmes 29/32, ten opzichte van 

297/528 bij de andere groep. Een schokbaar ritme werd dus slechts gedetecteerd bij 2,1 

procent (49). 

Er moet vermeld worden dat, indien we werken met het aandeel schokbare ritmes na 

verdrinking, er een bias optreedt. Er wordt namelijk veralgemeend dat alle CPA‘s in het 

zwembad te wijten zouden zijn aan verdrinking, terwijl ook buiten het zwembad, maar binnen 

het complex, een CPA kan plaatsvinden. Echter, bij gebrek aan beter cijfermateriaal, wordt 

toch met deze cijfers verder gewerkt. 

 

4.3.4.3. Overleving na CPA in een zwembad 

Er wordt in acht genomen dat de gemiddelde aanrijtijd van een ziekenwagen in België meer 

dan 7 minuten bedraagt. Verder gaan we ervan uit dat het uitrollen van een PAD programma 

in voetbalstadia gebeurt volgens de AHA richtlijnen, en dat er dus steeds een AED kan 

aangelegd worden bij het slachtoffer binnen de 3-5 minuten na collaps. Hieruit concluderen 

we dat de gemiddelde winst in tijd na aanleg van een AED die ter plaatse voorzien wordt 2 tot 

4 minuten bedraagt.  

We gaan er tevens van uit dat overleving van een patiënt in VF met 3-4 procent daalt per 

minuut dat de patiënt niet gedefibrilleerd wordt. We kunnen hieruit concluderen dat de 

overlevingswinst bij tijdige defibrillatie 9 tot 20 procent zou bedragen voor patiënten met een 

schokbaar ritme.  

Opgemerkt moet worden dat een onderzoek dat de vergelijking maakte tussen 

overlevingscijfers na CPA en na verdrinking gerelateerd CPA, een significant grotere 

procentuele overleving vond bij de groep ― verdrinking gerelateerd CPA‖ ( 44 versus 22 

procent). Het aandeel schokbare ritmes daarentegen, was wel veel groter in de laatste groep 

(49). Deze cijfers doen ons de vraag stellen of de overleving bij patiënten met een schokbaar 

ritme in deze setting niet verschilt van deze na CPA op andere openbare plaatsen.  
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4.3.4.4. Conclusies 

De studies hierboven rapporteren een incidentie van CPA van 0,0175 tot 0,05 per zwembad 

per jaar.  

De incidentie van schokbare ritmes bij patiënten die een CPA doormaken in een zwembad is 

heel moeilijk in te schatten. Slechts 1 studie rapporteerde effectief cijfers over de incidentie 

schokbare ritmes in deze setting, en gezien het aantal slachtoffers op deze plek heel klein was, 

is het moeilijk om een veronderstelling te maken op basis van deze cijfers. Wij gaan er in 

deze berekeningen van uit dat het merendeel van de arresten gerelateerd is aan ―verdrinking‖.  

Hiervan uitgaande kunnen we schatten dat 2,1 tot 8 procent van de patiënten die  een CPA 

doormaken in het zwembad, een schokbaar ritme vertonen en dus baat zouden hebben bij de 

aanwezigheid van een AED. Indien we rekening houden met een stijging van 9 tot 20 procent 

in overleving door aanleggen van een AED die in het zwembad zelf wordt voorzien, kunnen 

we schatten dat 1 patiënt per 3333 tot 33 333 zwembaden per jaar zouden kunnen gered 

worden bij het uitrollen van een degelijk PAD programma. 
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4.3.5. SPORTTERREINEN: FITNESS 

4.3.5.1. Incidentie 

Verschillende studies maken een inschatting van de incidentie van CPA in fitnesscentra. 

Een rapport van een nationale fitnessfaciliteit met meer dan 3 miljoen leden noteerde 61 

mannelijke en 10 vrouwelijke sterfgevallen over een periode van 2 jaar en berekende de 

incidentie op 1 inspanningsgerelateerde sterfte per 2.6 miljoen workouts. 1/3 van deze 

patiënten (n=71, leeftijd gem. 52 jaar) had gekende risicofactoren of een voorgeschiedenis 

van cardiovasculaire ziekte. In deze studie werd bijna de helft van het aantal doden gevonden 

in de groep van mensen die minder dan 1 keer per week trainden (50).  

Een tweede studie rapporteerde de hoogste incidentie van behandelbaar CPA in fitnesscentra, 

namelijk 5.14 per 1000 blootstellingsjaren, onmiddellijk gevolgd door golfterreinen. 

Opgemerkt moet worden dat, hoewel de incidentie van behandelbaar CPA per 1000 

persoonsjaren van blootstelling hoog was in fitnesscentra en golfterreinen, de incidentie van 

behandelbaar CPA per faciliteit relatief laag bleef. Ook Copper en Becker vonden in hun 

onderzoek relatief een hoge incidentie van CPA in golfterreinen en fitnesscentra (8).  

In een volgende studie werden ―health clubs‖ en ―gyms‖ qua incidentie van CPA per site 

geclassificeerd bij de groep ―hogere incidentie‖. Hier vonden er 18 arresten plaats in een 

periode van 5 jaar, met in total 47 deelnemende faciliteiten. De jaarlijkse incidentie per site 

wordt hierdoor 0.08, het aantal plaatsen dat men nodig heeft om 1 arrest per jaar te genereren 

is 12 (18).  

Een ander onderzoeksteam rapporteerde een jaarlijkse incidentie van CPA van 0.024 per site 

in ―health clubs‖ en fitnesscentra, op basis van 52 arresten. Dit vertaalt zich in 1 arrest per 42 

jaar op dergelijke plaatsen (51). 

Verder is het interessant om de resultaten van een Belgische studie  aan te halen, die het 

gebruik van defibrillatoren in Belgische fitnesscenters bestudeerde. Hoewel uit deze studie 

geen incidentiecijfers konden geëxtraheerd worden, stelde het onderzoeksteam vast dat de 

incidentie van CPA in Franstalig België vergelijkbaar is met deze in andere landen, waardoor 

onder/bovenstaande cijfers ook op ons land kunnen toegepast worden (52) 

In een andere retrospectieve studie werden ―health clubs‖ en ―gyms‖ als negende 

geclassificeerd op basis van incidentie van CPA, na onder andere luchthavens en publieke 

sportterreinen. Locaties die een incidentie boven de 1 per 30 sites per jaar hadden, waaronder 

―health clubs‖ en ―gyms‖, werden geclassificeerd als hogere incidentie locaties.  
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Tot slot werd in de PAD studie een formule aangebracht om de probabiliteit van plots CPA in 

te schatten en hoog risicoplaatsen te identificeren. Deze studie gebruikte een 

blootstellingslevel van 600 000 persoonsuren per jaar als een hoog risicodrempel, maar 

specifieerde niet of dit de absolute grenswaarde was voor AED plaatsing. Het kortstondig 

verhoogd risico op inspanning gerelateerd CPA wordt gewogen op 5 maal het rust level. Om 

de incidentie van plots CPA in te schatten gaan we als volgt te werk: 

• Vermenigvuldig het aantal leden van de gym met de gemiddelde frequentie van 

aanwezigheid per week 

• Vermenigvuldig dit met het gemiddeld aantal uren dat gespendeerd wordt op deze locatie 

per bezoek 

• Vermenigvuldig dit met het aantal weken dat iemand de gym bezoekt per jaar 

• Vermenigvuldig dit met 5 om het gemiddeld verhoogd risico tijdens matige tot zware 

inspanning in te calculeren 

Als het geheel 500 000 of hoger is, heeft deze locatie een hoge kans op plots CPA (ongeveer 1 

patiënt per jaar) (53). 

4.3.5.2.  Aandeel VT/VF: 

Voor deze plaats vonden we slechts 1 studie die het aandeel schokbare ritmes rapporteerde in 

fitnesscentra. Hier vertoonden 113 van de 136 patiënten (83.1%) een schokbaar ritme. 7,4 

procent van de patiënten vertoonde initieel PEA, 7,4 procent asystolie, 1,5 procent 

bradycardie en 0,7 procent sinustachycardie. Ter vergelijking: bij het in acht nemen van alle 

locaties, werd een aandeel van 65 procent initieel schokbare ritmes gerapporteerd (51).  

4.3.5.3. Overleving  

Vooreerst merken we op dat de overleving na behandelbaar CPA groter is bij faciliteiten met 

een relatief jongere populatie, zoals fitnesscentra.  

Gezien hierover geen kwantitatieve cijfers bestaan, gaan we uit van volgende gedachte: de 

gemiddelde aanrijtijd van een ziekenwagen in België bedraagt meer dan 7 minuten. Verder 

gaan we ervan uit dat het uitrollen van een PAD programma in fitnesscentra gebeurt volgens 

de AHA richtlijnen, en dat er dus steeds een AED kan aangelegd worden bij het slachtoffer 
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binnen de 3-5 minuten na collaps. Hieruit concluderen we dat de gemiddelde winst in tijd na 

aanleg van een AED die ter plaatse voorzien wordt 2 tot 4 minuten bedraagt.  

We gaan er tevens van uit dat overleving van een patiënt in VF met 3-4 procent daalt per 

minuut dat de patiënt niet gedefibrilleerd wordt. We kunnen hieruit concluderen dat de 

overlevingswinst bij tijdige defibrillatie 9 tot 20 procent zou bedragen voor patiënten met een 

schokbaar ritme.  

4.3.5.4. Conclusies 

Gezien bovenstaande studies de incidentiecijfers op verschillende manieren uitdrukken, is het 

niet mogelijk om een éénduidig beeld te krijgen over de incidentie. De jaarlijkse incidentie 

per faciliteit varieerde van 0,024 tot 0,08. Verder werd de incidentie uitgedrukt in functie van 

het aantal ―blootstellingsjaren‖ (5,14 per 1000 blootstellingsjaren) en in functie van het aantal 

―work-outs‖, zijnde 1 inspanning gerelateerde sterfte per 2,6 miljoen ―work-outs‖. 

De incidentie van schokbare ritmes bij patiënten die een CPA doormaken wordt geschat op 

83,1 procent. We houden er tevens rekening mee dat er  een stijging van 9 tot 20 procent in 

overleving zou optreden door aanleggen van een AED die in het centrum zelf wordt voorzien. 

We concluderen dat 1 patiënt per 75 tot 559 faciliteiten per jaar baat zou hebben bij de 

uitrolling van een PAD-programma. Indien we werken met andere studies, kan de 

overlevingswinst geschat worden op 0,38 – 0.85 per 1000 blootstellingsjaren, of 1 gered leven 

per 16 tot 35 miljoen workouts.  
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4.3.6. BEDRIJVEN 

 

De eerste hulpverlening in bedrijven wordt wettelijk verankerd in een koninklijk besluit (KB 

12/2010), dat bepaalt dat de hulpverlening op het werk toepasbaar moet zijn op mensen die op 

het werk onwel worden. Er moet hierbij rekening gehouden worden met risicofactoren die 

kunnen leiden tot acute gezondheidsproblemen, ook als die niet rechtstreeks met de aard van 

de werkzaamheden verbonden zijn (54). Het voorkomen van CPA op de werkvloer kadert 

binnen dit besluit.  

 

4.3.6.1. Incidentie  

Verondersteld mag worden dat de kans op CPA op de werkvloer de komende jaren gestaag 

zal stijgen. Dit kunnen we concluderen uit officiële schattingen van het Duitse ministerie van 

tewerkstelling. Zij veronderstellen dat in 2015 1 op de 3 werknemers ouder dan 50 jaar zullen 

zijn (55). Nochtans is er weinig concreet cijfermateriaal beschikbaar over de incidentie van 

CPA in bedrijven. Verder moet opgemerkt worden dat het begrip ―bedrijven‖ een zeer grote 

lading dekt, wat het bemoeilijkt om gegevens te extrapoleren naar alle werksituaties. 

Verschillende studies maakten een inschatting van de incidentie van CPA in de werksetting: 

Een eerste onderzoeksteam rapporteerde op basis van 17 CPA‘s een geschatte jaarlijkse 

incidentie van 0.0036 per site. In deze studie werd een onderscheid gemaakt tussen de 

categorie ―fabrieken en kantoren‖, waar bij 2971 deelnemende plaatsen een incidentie van 

0.0044 per site werd bekomen, en de categorie ―pakhuizen‖, waar een incidentie van 0.0022 

per site werd gerapporteerd (10).  In een tweede studie rapporteerden Becker et al. een 

incidentie van 0,4 per site per jaar in grote industriële complexen. Diezelfde studie 

bestudeerde ook de incidentie in overheidsgebouwen (0,003 per site), ―non-retail business‖ 

(0,003 per site), industriële productie (0,002 per site), ―retail‖ (0,0005 per site) en 

bouwwerven (0,0001 per site) (18). Een onderzoeksteam dat de incidentie van CPA in 

publieke plaatsen in Göteborg onderzocht rapporteerde in een congrescentrum 3 CPA‘s 

tijdens de studieperiode, goed voor een incidentie van CPA van 0,34 per site per jaar. 

Algemeen concludeerden zij dat 1 procent van de CPA‘s plaatsvonden op de werkvloer (56). 

Opgemerkt moet worden dat al bovenstaande studies de incidentie per site berekenen, zonder 

aantekening te maken over de grootte van de onderzochte sites. Gelijkaardige beperkingen 

treden op bij een studie die de incidentie van CPA in stadskantoren berekent per AED. Zij 

schatten de incidentie aldaar op 0,04 per AED per jaar. Diezelfde studie rapporteerde in het 



35 
 

stadhuis een incidentie van 0,03 per AED per jaar. In grote industriële bedrijven werd een 

gemiddeld aantal arresten per 2/5 jaar gerapporteerd van 0.07/0.18 per site op basis van 164 

arresten (9). De enige studie die de incidentie van behandelbaar CPA bekeek in functie van 

het aantal persoonsjaren, schatte dat deze in kantoorcomplexen 0,7 per 1000 persoonsjaren 

bedroeg (7).  

Een tweede manier om gegevens te bekijken, is om het aantal CPA‘s weer te geven als 

procentueel aandeel van het totaal aantal arresten buiten het ziekenhuis. Een nota van de 

Amerikaanse regering stelt vast dat jaarlijks 220 000 mensen een CPA doormaken in de USA. 

Bij 10 000 onder hen gebeurt dit op de werkvloer. We concluderen hieruit dus dat 4,5 procent 

van de arresten op de werkvloer plaatsvindt. Opgemerkt moet worden dat ook arresten binnen 

de ziekenhuissetting hierin worden opgenomen (57). Een tweede onderzoek includeerde alle 

patiënten die een CPA meemaakten buiten het ziekenhuis en een schok kregen toegediend. 4 

patiënten maakten een CPA mee in de werksetting, ofwel 7 procent van alle patiënten (2). 

Uiteraard zorgen de inclusiecriteria van deze studie voor een zekere selectie. Een derde studie 

rapporteerde tijdens de periode 2005-2010 31 689 CPA‘s buiten het ziekenhuis met een 

veronderstelde cardiale etiologie. 221 hiervan vonden plaats in een industriële setting, ofwel 

0,7 procent. In publieke gebouwen bedroeg het aandeel CPA‘s 5,9 procent (6). Verder geven 

we cijfers weer van een studie waarbij alle patiënten werden geïncludeerd die verzorgd 

werden door de ―Garches mobile intensive care unit‖. Men rapporteerde dat 2 procent van de 

CPA‘s zich op de werkvloer voordeden (58). Deze resultaten vallen binnen de range van 1 tot 

6 procent, die door een review gerapporteerd werd (59). De scriptie Opbouw van de 

risicoanalyse van het eerste hulpbeleid beaamt dat exacte cijfers over het aantal overlijdens 

door een plotse hartstilstand op het werk moeilijk te achterhalen zijn. Er wordt gerapporteerd 

dat 1 tot 4,5 procent van alle overlijdens door acute hartstilstand zich voordoen op de 

werkvloer.  

4.3.6.2. Aandeel VF/VT 

Weinig cijfermateriaal is beschikbaar over het aandeel schokbare ritmes bij patiënten die een 

CPA meemaken in de werksetting. Een eerste studie rapporteerde in totaal 4 CPA‘s, waarvan 

2 patiënten een schokbaar ritme vertoonden, ofwel 50 procent (2).  Een tweede studie 

rapporteerde dat 35,3 procent van de patiënten die een CPA deden in de werksetting VF 

vertoonde, ondanks het feit dat meer dan 70 procent van de CPA‘s plaatsvonden in 

aanwezigheid van omstaanders (10). Verder rapporteerde een Frans onderzoeksteam dat VF 
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als initieel ritme voorkwam bij 40 procent van de patiënten met CPA van cardiaal origine, 

tegenover slechts 16 procent in de controlegroep die buiten de werksetting een CPA 

meemaakte (56). Een laatste studie schatte dat  VF het ritme was bij 69 procent van de 

patiënten die een CPA doormaakten in een federaal gebouw. Nog eens 3 procent van de 

patiënten presenteerde met VT. Er werd in deze studie een sterke relatie aangetoond tussen 

schokbaar ritme en de aanwezigheid van omstaanders op het moment van arrest (60). Een 

studie in Göteborg rapporteerde dat alle 3 de CPA‘s die plaatsvonden in een congrescentrum 

een initieel VF ritme vertoonden, oftewel 100 procent (56). 

4.3.6.3. Overleving 

Er wordt in acht genomen dat de gemiddelde aanrijtijd van een ziekenwagen in België meer 

dan 7 minuten bedraagt. Verder gaan we ervan uit dat het uitrollen van een PAD programma 

in scholen gebeurt volgens de AHA richtlijnen, en dat er dus steeds een AED kan aangelegd 

worden bij het slachtoffer binnen de 3-5 minuten na collaps. Hieruit concluderen we dat de 

gemiddelde winst in tijd na aanleg van een AED die ter plaatse voorzien wordt 2 tot 4 

minuten bedraagt.  

We gaan er tevens van uit dat overleving van een patiënt met 3-4 procent daalt per minuut dat 

de patiënt niet gedefibrilleerd wordt. We kunnen hieruit concluderen dat de overlevingswinst 

bij tijdige defibrillatie 9 tot 20 procent zou bedragen voor patiënten met een schokbaar ritme. 

4.3.6.4. Conclusies 

In bovenstaande studies rapporteren we een incidentie van CPA op de werkvloer tussen 

0,0005  en 0,4 per site per jaar. Deze gegevens zijn moeilijk te interpreteren gezien er in de 

voorgaande studies nergens rapport werd gemaakt van het aantal werknemers per instelling. 

Dit zou mogelijk ook de grote verschillen in incidentie kunnen verklaren. Om deze reden 

wordt beslist om voorgaande resultaten niet op te nemen in de berekening. Hetzelfde 

probleem stelt zich bij het rapporteren van de incidentie per AED, die zich in bovenstaande 

studies in een range tussen 0,03 en 0,04 bevond.  

De enige studie die het aantal CPA‘s rapporteerde in functie van het aantal persoonsjaren, 

schatte de incidentie op 0,7 per 1000 persoonsjaren. Indien we de procentuele gegevens, die 

zich bevinden in een range van 0,7 tot 7 procent, koppelen aan de vroegere gerapporteerde 

incidentiecijfers van CPA van 36 tot 128 per 100 000 persoonsjaren, kunnen we 

veronderstellen dat de incidentie in een range ligt tussen 0,252 tot 8,96 per 100 000 
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persoonsjaren, wat opmerkelijk minder is dan het cijfer gerapporteerd in bovenstaande studie. 

Gezien het gebrek aan cijfergegevens over incidentie van CPA op de werkvloer, lijkt het dan 

ook onzinnig een inschatting te maken over de overlevingswinst op deze plaats.  

In de scriptie Opbouw van de risicoanalyse van het eerste hulpbeleid concludeert men dat het 

gering aantal overlijdens en het gebrek aan oorzakelijk verband met de werkzaamheden er 

voor zorgt dat het moeilijk verdedigbaar  wordt om werkgevers te verplichten een PAD 

programma op de werkvloer te implementeren, zeker omdat het budget voor gezondheidszorg 

beperkt is en dat daardoor andere preventieve maatregelen in het gedrang zouden kunnen 

komen. Bij het in acht nemen van de gerapporteerde incidentiecijfers, lijkt het aannemelijk dat 

we bij verder onderzoek tot dezelfde conclusie zouden komen als de auteurs van voornoemde 

scriptie.  

Tot slot merken we op dat er tegenstrijdige resultaten werden bekomen bij het koppelen van 

het risico van CPA aan de beroepsactiviteit van slachtoffers. Waar een Japanse studie kon 

aantonen dat er geen grote verschillen waren qua incidentie van CPA tussen arbeiders en 

bedienden, rapporteerde een andere studie omgekeerde evenredigheid tussen socio-

economische status en incidentie van CPA (61,62). Hier werd wel geen rekening gehouden 

met het feit of het CPA zich al dan niet op de werkvloer voordeed. 

 

4.4. HET PAD PROGRAMMA: KOSTENPLAATJE 

4.4.1. ALGEMEEN 

De overleving na een CPA buiten het ziekenhuis is beperkt. In geval van CPA daalt per 

minuut de overleving met 10 procent indien er niet tijdig wordt ingegrepen (5, 12). 

Inspanningen om dit aandeel te vergroten worden gekaderd in het concept van de ―chain of 

survival‖ of overlevingsketen. Deze bestaat uit vier elementen:   

1. Snelle alarmering van de hulpdiensten via een noodoproep naar het hulpcentrum 100/112 

2. Snelle cardiopulmonaire reanimatie bestaande uit hartmassage en beademing 

3. Snelle defibrillatie indien de patiënt een schokbaar ritme heeft 

4. Snelle gespecialiseerde medische zorgen en nazorg 

AED‘s hebben een belangrijke rol in het versterken van deze ―overlevingsketen‖. Snelle 

defibrillatie is namelijk de grootste determinant voor overleving na een CPA (4): 

verschillende studies, waaronder de PAD trial, konden aantonen dat de overleving significant 
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stijgt bij het gebruik van een AED (14). Ook de tijd die verstrijkt voor het toedienen van een 

eerste schok is een belangrijke prognostische factor (9). Er wordt hierbij gestreefd naar een 

kritisch interval van 3 tot 5 minuten tussen de start van de aritmie en het toedienen van de 

eerste schok (4).  

Het gebruik van de AED moet echter gekaderd worden in een groter geheel, zijnde een PAD 

programma. Het implementeren van dit programma bestaat uit 2 belangrijke componenten: 

enerzijds moeten AED‘s beschikbaar gesteld worden en anderzijds kunnen leken getraind 

worden in het gebruik van deze toestellen (12). De nieuwe AED‘s zijn erg gebruiksvriendelijk 

voor bijstaanders met minimale opleiding. De kost van een dergelijk AED-toestel bedraagt 

momenteel tussen de 1500 en 2000 euro. Belangrijk is echter dat ook de kosten voor 

opleiding van leken in acht genomen worden (17).  

4.4.2. KOST PER AED BIJ UITROLLING PAD PROGRAMMA 

Verschillende studies gingen dieper in op de kostprijs van de uitrolling van een PAD 

programma.  

We rapporteren hier de resultaten van een Amerikaanse studie, die op basis van verschillende 

assumpties de kostprijs per AED per jaar berekende. 

Zij schatten de kostprijs van een AED tussen de 2000 en 2700 dollar. Er werd voorzien dat 

een AED-toestel 8 tot 10 jaar bruikbaar blijft. De kost per jaar werd geschat op 200 tot 270 

dollar. De kostprijs voor het opleiden van werknemers/leken bedroeg in het casino project 

ongeveer 1047 dollar per AED, de kostprijs van herhalingslessen bedroeg 226 dollar per 

AED. Per AED werden er 15 leken opgeleid. Gezien een AED in deze studie gemiddeld 8 jaar 

werd gebruikt, kunnen we de kostprijs per jaar schatten op 159 dollar per AED  (24, 63).  

Een tweede studie berekende de kost voor opleiding van leken op 270 dollar per jaar, in de 

veronderstelling dat 4 werknemers per AED per jaar 2 uur les zouden krijgen.  

Het jaarlijks onderhoud van een AED-toestel zou 40 dollar kosten. Iedere keer dat het toestel 

gebruikt wordt kost dit een extra 150 dollar (17). 

Indien we al deze zaken in rekening nemen kost de uitrolling van een PAD programma 

ongeveer 399 tot 580 dollar per jaar per AED.   

In deze kostprijs zijn mogelijke systemen voor bewaking van de AED (vb. kast) en 

alarmeringssystemen voor het communiceren van een mogelijke CPA nog niet opgenomen.  
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4.4.3. KOST VOOR DE MAATSCHAPPIJ 

In bovenstaande paragraaf werden de kosten geschat die een bedrijf/school/sportfaciliteit zou 

maken bij het implementeren van een PAD programma. Uiteraard zijn deze lager dan de kost 

voor de maatschappij. In deze paragraaf wordt aan de hand van 1 studie een kort beeld 

geschetst van de kosten voor de maatschappij die de implementatie van een PAD programma 

met zich meebrengt. Onderstaande tabel geeft een overzicht. 

TABEL 2: KOSTEN GERELATEERD AAN DE UITROLLING VAN EEN PAD PROGRAMMA (17) 

  

 

4.4.4. BEREKENING VAN HET AANTAL AUTOMATISCHE EXTERNE 

DEFIBRILLATOREN PER FACILITEIT 

Het aantal AED‘s dat nodig is per faciliteit is uiteraard afhankelijk van de oppervlakte van de 

instelling in kwestie. We houden hierbij rekening met de 3 minuten regel. Concreet wil dit 

zeggen dat defibrillatie idealiter binnen de 3 minuten moet kunnen worden toegepast. 
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5. CONCLUSIES 

 

5.1. SCHOLEN 

We concluderen dat 1 per 2519 tot 1 per 22367 scholen per jaar baat zouden hebben bij de 

uitrolling van een PAD-programma, of 1 per 3 935 557 – 62 129 172 leerlingen en/of 

leerkrachten per jaar. Concreet schatten we dat in Vlaanderen dus maximum 2 patiënten per 

jaar baat zouden hebben bij de uitrolling van een PAD programma. 

 

5.2.  VOETBALSTADIA 

We schatten dat 1 per 1 miljoen tot 1 per 14,4 miljoen toeschouwers zou kunnen gered 

worden bij het uitrollen van een PAD programma. Concreet kunnen we verwachten dat, voor 

een stadium van 20 000 toeschouwers (cfr. Ghelamco Arena Gent), er per 50-720 matchen 1 

CPA zou plaatsvinden waarbij de patiënt baat zou hebben bij de uitrolling van een PAD 

programma. 

 

5.3. PUBLIEKE ZWEMBADEN  

Indien we rekening houden met een stijging van 9 tot 20 procent in overleving door aanleggen 

van een AED die in het stadium zelf wordt voorzien, kunnen we schatten dat 1 patiënt per 

3333 tot 33 333 zwembaden per jaar zouden kunnen gered worden bij het uitrollen van een 

degelijk PAD programma in deze locatie. 

 

5.4. FITNESSCENTRA 

We concluderen dat 1 patiënt per 75 tot 559 faciliteiten per jaar baat zou hebben bij de 

uitrolling van een PAD-programma. Indien we werken met andere studies, kan de 

overlevingswinst geschat worden op 0,38 – 0.85 per 1000 blootstellingsjaren, of 1 redding 

van sterfte per 16 tot 35 miljoen ―work-outs‖.  

 

5.5. BEDRIJVEN 

Hoewel het erg moeilijk is om aan de hand van de beschikbare literatuur een kwantitatieve 

inschatting te maken over het nut van de implementatie van een PAD programma in 

bedrijven, kunnen we concluderen dat het uitrollen van een dergelijk programma niet aan te 

raden is. 
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5.6. KOSTENPLAATJE 

De uitrolling van een PAD programma kost ongeveer 399 tot 580 dollar per AED per jaar. 

Hoeveel AED‘s een bepaalde instelling nodig heeft voor de uitrolling van een PAD 

programma, kan eenvoudig berekend worden aan de hand van de 3 minuten regel.  

  



42 
 

6. DISCUSSIE 

 

6.1. DEFIBRILLATOREN IN SCHOLEN, SPORTTERREINEN EN BEDRIJVEN: 

ZIN OF ONZIN? 

De laatste jaren lijkt onze maatschappij sterk te investeren in het uitrollen van PAD 

programma‘s op geselecteerde openbare plaatsen. Dit wordt bevestigd door de jaarlijkse 

verkoopcijfers van AED-toestellen in de USA. Eén studie schatte dat er momenteel jaarlijks 

meer dan 200 000 toestellen verkocht worden in de USA, waar dat in 1996 nog maar 18 645 

toestellen waren. Dit impliceert dat de verkoop van AED-toestellen ieder jaar met ongeveer 

30 procent zou stijgen (29). In deze thesis werd een analyse gemaakt waarbij het nut van deze 

toestellen wordt afgewogen tegenover de kostprijs en de praktische haalbaarheid.  

Bovenstaande conclusies geven ons een concreet beeld over de stijging in overlevingswinst na 

het implementeren van een PAD programma op specifieke plaatsen. We kunnen besluiten dat 

de implementatie van een PAD programma het meest kan aangeraden worden in 

voetbalstadia. Concreet kunnen we verwachten dat, voor een stadium van 20 000 

toeschouwers (cfr. Ghelamco Arena Gent), er per 50-720 matchen 1 CPA zou plaatsvinden. 

Fitnesscentra komen relatief gezien minder in aanmerking. In scholen en publieke 

zwembaden lijkt het uitrollen van een PAD programma een nog kleinere bijdrage te hebben in 

de overleving van patiënten met CPA.  Ook in andere studies wordt geconcludeerd dat 

scholen onder geen beding kunnen aangeduid worden als plaatsen met een hoog risico op 

CPA (18,33).   

Ondanks het feit dat het erg moeilijk was om relevant cijfermateriaal te extraheren uit studies 

die de incidentie van CPA in bedrijven bestudeerden, lijken we ook hier tot de conclusie te 

komen dat het uitrollen van een PAD programma niet de interventie van voorkeur vormt voor 

bedrijven, zeker als we in acht nemen dat hierdoor budget wordt weggenomen van andere 

preventieve maatregelen. 

Indien we de ERC/AHA richtlijnen in acht nemen, waar het uitrollen van een PAD 

programma wordt aangeraden op plaatsen waar zich respectievelijk 1 CPA per 2/5 jaar 

voordoet, komen enkel voetbalstadia eventueel in aanmerking voor dergelijk programma. In 

alle andere bestudeerde settings kan het plaatsen van AED-toestellen afgeraden worden. We 

kunnen dus concluderen dat een uitbreiding van het decreet betreffende de organisatie en 

subsidiëring van de sport in de Franse Gemeenschap naar Vlaanderen niet aan te raden is. Een 

positieve noot is dat dit Frans decreet wel gekoppeld wordt aan een opleiding van leken in de 

reanimatie, wat uiteraard enkel kan aangemoedigd worden. Tot slot moet opgemerkt worden 
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dat het concept PAD in deze selecte plaatsen aan nut kan winnen indien de AED-toestellen op 

deze plaatsen ook zouden gebruikt worden voor het behandelen van CPA in de privésfeer, 

indien uiteraard de AED zich op een aanvaardbare afstand bevindt van de plaats van arrest. 

 

6.2. LIMITATIES 

In deze masterproef werd geprobeerd om een inschatting te maken over de (on)zin van AED‘s 

op geselecteerde plaatsen. Over het gebruik van AED‘s op openbare plaatsen is een veelheid 

aan informatie te vinden. Gezien de specifieke karakteristieken van iedere geselecteerde 

plaats, is het echter niet mogelijk om al deze resultaten te extrapoleren naar de settings die in 

deze masterproef werden aangehaald. Daarom werd geprobeerd om met studies te werken 

waarin specifieke gegevens te vinden waren over de plaatsen die besproken werden. Dit, 

samen met de kleine incidentiecijfers van CPA op scholen en sportterreinen, impliceerde 

echter dat de power van dergelijke studies vaak niet groot was. Om deze reden werd in de 

berekening van het aandeel schokbare ritmes in scholen, geen gebruik gemaakt van de 

specifieke studies, maar wel van studies waar het aandeel schokbare ritmes per 

leeftijdscategorie werd besproken. Er werd dus, zoals eerder aangehaald, een assumptie 

gemaakt dat het aandeel schokbare ritmes in een bepaalde leeftijdscategorie gelijk zou zijn 

aan het aandeel schokbare ritmes in de specifieke schoolsetting. Het is mogelijk dat er 

hierdoor wordt afgeweken van de werkelijkheid. Er werd bekeken of dezelfde manier van 

werken moest verdergezet worden bij bespreking van het aandeel schokbare ritmes op 

sportterreinen, maar om 2 redenen werd hiervan afgezien: 

1. Gezien de grote discrepantie in procentuele aantallen die gevonden werd tussen beide 

methodes, werd beslist om verder te werken met de gegevens uit de specifieke setting.  

2. In verschillende artikels werd aangehaald dat het aandeel schokbare ritmes zou kunnen 

beïnvloed worden door bepaalde karakteristieken. Er werden onder andere verschillen 

opgemerkt  tussen het aandeel schokbare ritmes bij CPA versus verdrinking gerelateerd CPA.  

 

Verder was het vaak moeilijk om studies te vergelijken, gezien de verschillen in studiedesign 

en inclusiecriteria. In studies wordt heel vaak het accent gelegd op CPA bij bepaalde 

doelgroepen op een bepaalde locatie (vb. verdrinkingsdood in zwembaden, kinderen in 

scholen…). Uiteraard wordt het gebruik van een AED op openbare plaatsen niet beperkt tot 

bepaalde doelgroepen, waardoor het moeilijk was om een volledig beeld te krijgen van de 

incidentie op deze plaats.  
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Ook moet rekening gehouden worden met de demografische gegevens van patiënten die in de 

studies werden opgenomen. Veel van de gebruikte onderzoeken vonden plaats in de VS, waar 

de incidentie van CPA mogelijk verschilt van deze in België. Verder wijkt de structuur van 

het onderwijs en de sportcentra in andere landen af van deze in België, wat een extra minpunt 

is bij het extrapoleren van de resultaten naar de Belgische bevolking. 

 

Bij het rapporteren van het aantal patiënten dat baat zou hebben bij de uitrolling van een PAD 

programma op deze geselecteerde plaatsen werd uitgegaan van een ideaalsituatie. Er werd met 

andere woorden geen rekening gehouden met het feit dat aanleg van een AED bij sommige 

patiënten met schokbaar ritme het ritme niet naar een leefbaar ritme kan omkeren, het aandeel 

patiënten dat na conversie van het ritme toch overlijdt, het feit dat de aanleg van een AED-

toestel mogelijk trager gebeurt dan binnen het aangenomen interval van 3-5 minuten, het feit 

dat het AED-toestel mogelijk in slechte staat is/niet werkt/het ritme foutief interpreteert, het 

feit dat de aanleg van een AED-toestel bij patiënten met niet-schokbaar ritme mogelijk een 

nefaste invloed kan hebben op de CPR enz. Het was echter, binnen het kader van deze 

masterproef, niet mogelijk om na het in acht nemen van al deze resultaten, nog relevante 

resultaten te rapporteren. Er kan dus aangenomen worden dat de winst die kan behaald 

worden door het uitrollen van een PAD programma op openbare plaatsen, nog zal dalen na 

het in acht nemen van al deze factoren.  

 

Er werd bij het interpreteren van de resultaten geen rekening gehouden met extra maatregelen 

die al worden toegepast in het kader van bepaalde evenementen, bvb. de aanwezigheid van 

stand-by hulpposten/ambulances tijdens voetbalmatchen. Gezien deze teams vaak draagbare 

AED-toestellen bij zich hebben, kan men zich afvragen of dit geen goed alternatief zou zijn. 

Bij het rapporteren van de kostprijs, werd de focus gelegd op de kostprijs voor de uitrolling 

van het PAD programma zelf. Er zijn in de literatuur verschillende studies die de 

kosteneffectiviteit of kost per QALY berekenen voor het uitrollen van een PAD programma. 

Dit leek echter minder interessant binnen het kader van deze masterproef, gezien deze vooral 

als handleiding moet gezien worden voor scholen en sportcentra, zodoende zij een ―evidence 

based‖ keuze kunnen maken over het al dan niet implementeren van een PAD programma. 

Het lijkt dan ook logisch dat de kosten voor de maatschappij voor hen minder van belang zijn 

dan het kostenplaatje voor henzelf. 
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