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Hier in België is de term AED amper 
bekend. Hoe werkt zo’n toestel? 
“Een AED (Automated External Defibrillator) 
is een levensreddend toestel dat een elek-
trische schok kan geven om het hart te her-
starten. De huidige AED’s zijn heel gebruiks-
vriendelijk, zodat zowel ongetrainde als 
getrainde mensen ze kunnen gebruiken. Een 
AED geeft de hulpverlener duidelijk hoorbare 
en zichtbare instructies. Tijdens het reani-
meren komt zoveel stress vrij bij de hulpver-
lener dat duidelijke instructies essentieel zijn 
om ze bij de les te houden.”

Weten de mensen wat ze moeten doen 
bij een hartstilstand? 
“Per dag worden in België dertig tot vijfender-
tig mensen getroffen door een acute hartstil-
stand. De kans dat je er van dichtbij mee te 
maken krijgt, is klein maar reëel. Theoretisch 
weten heel wat mensen wat ze moeten doen, 
maar in de realiteit zijn ze niet goed opgeleid. 
Daarbij kan een cursus zeker helpen. Veel 
mensen hebben schrik om in actie te schieten. 
Een AED met reanimatiefeedback biedt soe-
laas: het toestel kan aanwijzingen geven als 
‘druk harder’ of ‘goede borstcompressies’. Dat 

Mensen met multiple scle-
rose (MS) ervaren verschil-
lende vormen van pijn. Die 
pijn aanpakken gebeurt 
in een multidisciplinair 

kader, aan de hand van medicatie en revalida-
tietechnieken. Maar ook cognitieve gedragsthe-
rapie is heilzaam: zo krijgt een patiënt inzicht 
in zijn pijn en leert hij ermee omgaan. Meer 
uitleg door An van Nunen, fysisch geneesheer, 
revalidatiearts en coördinator Palliatief Sup-
port Team van het National MS Center.

In een notendop: 
welk soort ziekte is MS?
“MS is een neurodegeneratieve ziekte die het 
centraal zenuwstelsel - de hersenen en het 
ruggenmerg - aantast. MS wordt in sommige 
gevallen getypeerd door ‘opflakkeringen’: 
acute ontstekingsreacties die soms blijvende 
schade toebrengen aan het zenuwweefsel. In 
andere gevallen, of in een verdere fase van de 
ziekte, resulteert MS in een gestage uitval van 
functionele zenuwcellen.”

Welk soort pijn gaat typisch 
gepaard met MS? 
“Enerzijds kunnen mensen met MS pijn voe-
len door weefselschade. Denk bijvoorbeeld aan 
pijn door een maagzweer opgelopen tijdens een 
behandeling met cortisone. Anderzijds gaat MS 
soms gepaard met pijn door ‘fouten in de bedra-
ding’. Zowel de zenuwen die pijnprikkels naar de 

kan een hulpverlener geruststellen en helpen 
om een goede reanimatie uit te voeren.” 

Waar moeten AED’s zich idealiter 
bevinden om efficiënt te zijn? 
“In het ideale geval start de reanimatie van 
een persoon met een hartstilstand binnen 
de zes minuten. Na die zes minuten daalt de 
overlevingskans met tien procent per minuut. 
Snelheid is dus geboden! In Nederland wordt 
dan ook hard gewerkt aan ‘zesminutenzones’. 
Dat houdt in dat er op elke plek binnen de zes 
minuten een AED voorhanden is. In België is 
er op dat punt nog veel werk aan de winkel. 
Terwijl er in Nederland al zo’n 130.000 toe-
stellen beschikbaar zijn, zijn dat er in België 
ongeveer 10.000. AED’s vind je op allerlei plek-
ken: in overheidsgebouwen, bedrijvencentra, 
hotels, sportdiensten, scholen, ziekenhuizen, 
luchthavens, noem maar op. Een AED hoort 
op plekken waar veel mensen zijn, kunnen 
zijn of werken. Een probleem is dat AED’s 
meestal binnen hangen: als de gebouwen 
gesloten zijn, is de AED ook niet beschikbaar. 
Het is van groot belang dat mensen beseffen 
dat ze de AED beter buiten kunnen hangen, 
zodat het 24/7 beschikbaar is.”

Wie moet hiervoor zorgen? 
“Het is natuurlijk belangrijk dat de overheid 
inspanningen levert om bijvoorbeeld aan 
de buitenkant van haar gebouwen AED’s 
ter beschikking te stellen, dat is haar zorg-
plicht. Daarnaast kunnen ook bedrijven 
bijdragen, door bijvoorbeeld een AED ter 
beschikking te stellen in de buurt van het 
kantoor. Wie een AED wil aanschaffen, kijkt 
best naar een toestel met reanimatiefeed-
back in de gewenste taal, en een FDA-appro-
val. Vraag ook na wat de kosten voor het 
onderhoud van het toestel zullen zijn, want 
het is van essentieel belang dat de AED op 
ieder moment beschikbaar en werkzaam is.”

hersenen geleiden als de pijndempende banen 
die van de hersenen naar het ruggenmerg lopen, 
kunnen door MS beschadigd zijn. Een typische 
pijn is zenuwpijn. Als bijvoorbeeld de pijndem-
pende banen minder goed werken, kan het zijn 
dat de alarmcentrale in de hersenen die pijnin-
formatie registreert en analyseert bij de minste 
prikkel wordt geactiveerd. Zaken als stress en ver-
moeidheid kunnen die verhoogde waakzaamheid 
oproepen en onderhouden, en dan bestaat het 
gevaar dat acute pijn overgaat in chronische pijn.”

Hoe kunnen die verschillende soorten 
pijn worden aangepakt? 
“Acute pijn lossen we op door het beschadigde 
weefsel te verzorgen en de pijnlijke zone te 
laten rusten. Indien nodig geven we medica-
tie. Bij chronische pijnpatiënten werken we, 
naast ondersteuning door medicatie, vooral 
rond bewustwording. We geven hen inzich-
ten mee: hoe chronische pijn werkt, hoe het 
komt dat medicatie alleen vaak onvoldoende 
werkt, enz. Mensen met chronische pijn bewe-
gen vaak minder, omdat ze bang zijn daardoor 
meer schade op te lopen. Maar door dat ver-
mijdingsgedrag worden ze fysiek en mentaal 
net minder weerbaar. Daarom sporen we hen 
dan ook aan om heel voorzichtig hun condi-
tie en spierkracht te verbeteren, met behulp 
van een kinesitherapeut en/of ergotherapeut. 
Daarnaast proberen we samen de kwaliteit van 
recuperatie te verhogen: door te werken aan de 
slaapkwaliteit, door zich via mindfulness en 

relaxatietherapie te leren ontspannen, enz. We 
schenken in gesprekken met een psycholoog 
of maatschappelijk werker ook aandacht aan 
positieve factoren in hun leven en hun net-
werk, en aan positieve lichaamssensaties. Denk 
daarbij bijvoorbeeld aan bewegen op muziek of 
seks: ze krijgen meer energie én hoop dat ze via 
hun lichaam ook nog plezier kunnen beleven.” 

Mensen met een pijnprobleem krijgen 
dus zelf ook verantwoordelijkheid?
“Mensen moeten weten dat ze zélf aan hun pijn 
kunnen werken. Als ze de behandeling uit han-
den geven en het succes enkel bij een dokter 
of therapeut leggen, is de kans op een gezond 
leven met een beperking kleiner. Interne moti-
vatie is immers essentieel. Als een persoon met 
chronische pijn ‘eigenaar’ wordt van zijn pro-
bleem, dan kan hij de aanpak in eigen handen 
nemen. We vertellen hem: jij hebt de sleutels 
vast, wij gaan je helpen om ze te gebruiken.” 

Eline Maeyens 
redactie.be@mediaplanet.com

Eline Maeyens 
redactie.be@mediaplanet.com

AED-toestellen
van levensbelang bij hartstilstand

Hoe een MS-patiënt de pijn de baas kan

WWW.MSCENTER.BE

WWW.ZOLLAEDS.NL

“Wist je dat in België 93% van de slachtoffers met een hartstilstand overlijdt? Met een AED binnen 
handbereik kunnen mensen gered worden”, zegt Harm Jan Beeuwkes, distribution manager bij ZOLL, 
wereldwijd de grootste fabrikant en leverancier van reanimatieoplossingen.
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Mensen moeten weten 
dat ze zélf aan hun pijn 
kunnen werken.

Idealiter start de reanimatie van een persoon 
met een hartstilstand binnen de zes minuten. 
Na die zes minuten daalt de overlevingskans 
met 10% per minuut.
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