
 

 

OPLEIDING GEBRUIK AED TOESTELLEN 
 Wat is een AED? 

Een automatische externe defibrillator of AED is een draagbaar toestel dat een elektrische schok aan het 
hart toedient bij levensbedreigende hartritmestoornissen. De AED analyseert het hartritme van het 
slachtoffer en bepaalt automatisch of een stroomstoot het slachtoffer kan helpen. 
Het AED-toestel geeft gesproken instructies. Het leidt de hulpverlener door de reanimatie tot 
professionele hulpverleners het van hem overnemen. 
 
Op het grondgebied van Wielsbeke zijn de voorbije jaren 7 AED toestellen aangekocht en geïnstalleerd.  
U vindt ze op  de volgende locaties: 

 OC Wielsbeke: aan de inkom  
 sportcentrum Hernieuwenburg: aan de inkom 
 voetbal Hernieuwenburg: aan de nieuwe kantine  
 OCMW-dienstencentrum: aan de inkom cafetaria 
 openluchtcentrum ’t Kraaienhof: aan de kleedkamers 
 sporthal de Vlaschaard: in de inkomhal van de sporthal 
 OC Leieland: buiten aan de nooddeur van de sporthal 

Wat houdt een opleiding gebruik van een AED toestel in? 
 

Het gemeentebestuur geeft u i.s.m. Rode Kruis-Vlaanderen – afdeling Wielsbeke de mogelijkheid om een 
AED-opleiding te volgen. Zo verwerft u de vaardigheden én het vertrouwen om in te grijpen bij een 
hartstilstand. 

In de AED-opleiding leren cursisten: 

 hoe ze een plotse hartstilstand snel kunnen herkennen 
 hoe ze anderen moeten waarschuwen 
 hoe ze hartmassages en beademingen kunnen toedienen in afwachting van de AED 
 hoe ze de AED kunnen herkennen 
 hoe ze de AED moeten gebruiken bij de reanimatie 
 hoe ze een gereanimeerd slachtoffer moeten bijstaan tot het hulpteam arriveert 

Wanneer en waar vinden deze opleidingen plaats? 
 

 Maandag 27 april 2020   van 18:30 tot 21:30  
 Woensdag 29 april 2020  van 18:30 tot 21:30  

De opleidingen gaan door in het Rode Kruis-lokaal te Wielsbeke, gelegen naast de gemeentelijke loods, 
Rijksweg 308, 8710 Wielsbeke 

Kostprijs?  
 
Gratis voor inwoners van Wielsbeke en leden van Wielsbeekse verenigingen. 

 
Er worden maximaal 16 cursisten toegelaten om iedereen de kans te geven om te oefenen met de 
oefentoestellen. Wacht dus niet om het inschrijvingsformulier terug te bezorgen aan:  

DIENST VRIJE TIJD 
Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke 
056/67.32.50 
clint.delaere@wielsbeke.be  



INSCHRIJVINGSFORMULIER 
OPLEIDING GEBRUIK AED TOESTELLEN 

 

Dit formulier ten laatste tegen 13/04/2020 terugbezorgen aan de 
Dienst Vrije Tijd, Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke – email: clint.delaere@wielsbeke.be. 
Opgepast het aantal plaatsen voor deze opleiding is beperkt (max. 16).  

 

NAAM:     ……………………………………………………………………………… 

 

ADRES:    ……………………………………………………………………………… 

 

GEMEENTE:   ……………………………………………………………………………… 

 

TELEFOON / GSM :   ……………………………………………………………………………… 

 

E-MAIL:   ……………………………………………………………………………… 

 

RIJKSREGISTERNUMMER: ……………………………………………………………………………… 

 

VERENIGING (EVENTUEEL): ……………………………………………………………………………… 

 

 

Ik wens in te schrijven voor de opleiding AED toestellen op (keuze aankruisen a.u.b.): 
 

o Maandag 27 april 2020    van 18:30 tot 21:30 Rode Kruis lokaal Wielsbeke  

o Woensdag 29 april 2020   van 18:30 tot 21:30 Rode Kruis lokaal Wielsbeke 
 

 

 

 

Datum: ………………………………… 

 

Handtekening: 

 

 

…………………………………………………… 

 


