Hartveilige Gemeente
Het gemeentebestuur van Opwijk en het Rode Kruis engageren zich samen om de overlevingskans bij mensen
met een hartstilstand zo groot mogelijk te maken. Als inwoner van Opwijk kan je gratis deelnemen aan de opleidingen 'reanimeren en
defibrilleren' met een AED-toestel. Inschrijven is wenselijk via T. 0800 113 41 of E. dewegwijzer@ opwijk.be.

 Dinsdag 30 april 2019 in het Gemeentelijk Administratief Centrum, Ringlaan 20,
van 19.30 uur tot 21.30 uur.
 Dinsdagavond 11 juni 2019 in zaal Kersenpit in Mazenzele, Dorp 46, van 19.30
uur tot 21.30 uur.
 Maandagnamiddag 16 september 2019 in het woonzorgcentrum De Oase,
Kloosterstraat 75, van 14 uur tot 16 uur.
 Dinsdagavond 26 november 2019, in de parochiezaal te Droeshout, Steenweg op
Vilvoorde 227.

Wat is een AED?
Dit 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
toestel bepaalt dit volledig autonoom. Kan een schok niet helpen,
dan schokt het toestel niet. Het is dus onmogelijk om het toestel
verkeerd of onnodig te gebruiken. Het toestel geeft gesproken
instructies en leidt de hulpverlener door deze reanimatie tot
professionele hulpverleners het van hem overnemen.

Waar is er een AED?
Klik hier voor de verschillende locaties in google maps te zien.
 De sporthal, Heiveld 65 (inkomhal)
 De zorgcampus, Kloosterstraat 75 (inkomhal)
 Gemeenschapscentrum Hof ten Hemelrijk, Kloosterstraat 7 (inkomhal bibliotheek)
 Parochie, Mazenzele (garage)
 Nijverseel, Familieheem (gevel)
 Droeshout, parochiezaal (gevel)

 Verzekeringskantoor De Nil, Marktstraat 44 te Opwijk (gevel)

Contactinformatie
Welzijn
Welzijn
Kloosterstraat 10
1745 Opwijk

0800 113 41
 dewegwijzer@opwijk.be

Openingsuren

Vandaag open van 09:00 tot 12:00
Morgen gesloten
Alle informatie
W ie voor het eerst naar het sociaal huis komt, kan zonder afspraak terecht bij een
maatschappelijk werker. Zo niet, dan dien je een afspraak te maken.

