
Sponsering van het éérste crouwdfunding 

‘betaalde’ AED Toestel in West-Vlaanderen. 

 

 



 

Leerlingen redden levens 

17-10-2017 om 06:00 door Dieter De Milde 

 

Minister van Onderwijs Hilde Crevits (derde links) kwam naar het O-L-V-

Hemelvaartinstituut in Brugge. Foto: credit  

Brugge - Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) kwam de eerste met crowdfunding 

‘betaalde’ AED inhuldigen aan het O-L-V-Hemelvaartinstituut. “De samenwerking met een 

privé-initiatief is pure winst, voor school en samenleving”, aldus Crevits. 

Dit voorjaar startte een proefproject met de vzw Heartsaver om via crowdfunding AED-

toestellen in 10 scholen te installeren, te onderhouden en leerkrachten en leerlingen op te 

leiden in het gebruik ervan. Directeur Nathalie Vanderiviere van het Onze-Lieve-Vrouw-

Hemelvaartinstituut zag niets dan voordelen en besliste op het voorstel van de vzw in te gaan. 

Ze kreeg, als eerste school in West-Vlaanderen en in aanwezigheid van minister Hilde 



Crevits, het toestel overhandigd.“Onze medewerkers bellen ondernemers uit de buurt op met 

de vraag om te doneren”, zegt medeoprichter van Heartsaver Luc Ketele. “Hier zijn we vijf 

maanden mee bezig geweest om de nodige 4.650 euro in te zamelen. Dit kost de school dus 

niets.” 

“Het kost ons misschien jaarlijks 25 euro aan elektriciteit, dus ik was meteen voor het idee 

gewonnen”, vult de schooldirecteur aan. 

Volgens minister Crevits is dit pas het begin. “Er hangen nog veel te weinig van die toestellen 

in de scholen. Deze hangt bewust buiten zodat ook de buurt die kan gebruiken. Zowel voor de 

school als de samenleving is dit dus pure winst. De enige voorwaarde is dat de school zich 

verbindt om zowel leerlingen als leerkrachten een notie van EHBO bij te brengen.” Absoluut 

geen overbodige luxe en dat wisten twee leerlingen al te bewijzen door een leven te redden. 

“Toen we in het kader van onze opleiding ouderen uitnodigden op school, deed een mevrouw 

opeens erg vreemd. Ik nam haar hartslag en ademhaling en die bleken heel zwak waarna ik 

haar terug bij bewustzijn probeerde te krijgen. Ik waarschuwde de leerkrachten waarna de 

vrouw gereanimeerd werd. Ze is er gelukkig doorgekomen, maar ik hoorde nadien dat dat 

waarschijnlijk niet het geval zou zijn geweest hadden we het niet tijdig opgemerkt.” 

Amber Lowyck (19) redde dankzij haar cursus EHBO het leven van haar broer. “Ik zag hem 

opeens naar zijn hart grijpen toen hij zich vorig jaar erg aan het opwinden was. Daarna ging 

hij tegen de grond. Ik was toen net aan het studeren voor mijn examen EHBO dus het zat 

allemaal vers in het geheugen. Ik kon hem in een stabiele zijligging leggen zoals ik geleerd 

had en terwijl ik de ademhaling en het bewustzijn controleerde belden we het noodnummer. 

De dokter zei nadien dat ik heel goed had gehandeld en ook de leerstof voor het examen heb 

ik nog nooit zo goed onthouden.” (lacht) 

Naast de onthulling van het AED toestel werd ook de kick off van het pilootproject ‘Play It 

Safe@School’ gegeven. Play it Safe is een mobiele game waarbij reanimatie stap voor stap 

interactief aangeleerd wordt op de smartphones, tablets en computers van de jongeren. In de 

game zakt op het basketbalveld iemand in elkaar en moeten de jongeren aan de hand van 

meerkeuzevragen de juiste acties maken. 

Play It Safe@School 

“Vandaag wordt Play it Safe in drie pioniersschoelen gebruikt”, zegt ontwikkelaar Mike 

Ptacek. “De leerkrachten doen een kick-off in de les en de bedoeling is dat de jongeren in de 

eigen tijd aan de slag gaan met de game. Via dit pilootproject willen we de weg plaveien naar 

meer scholen in de toekomst en dus levens redden met games. Op die manier vormen we een 

fantastische tandem met Heartsaver. Zij plaatsen de toestellen, wij leren de jongeren ermee 

om te springen.” 

 

 

 

 

 


