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39 VERENIGINGEN KIEZEN VOOR EEN HARTVEILIG RIEMST  
254 inschrijvingen voor opleiding reanimatie en AED! 
 
De gemeentelijke dienst Sport heeft de inschrijvingen voor de opleiding ‘Reanimatie 
en AED-toestel’ afgerond. De (gratis) opleiding duurt 3 uren en kadert in de campagne 
‘Hartveilig Riemst’. Alle handelaars en verenigingen zijn begin september warm 
gemaakt om zo’n opleiding te volgen. Bert Cilissen, schepen van Sport: “Het succes is 
immens. Op enkele weken tijd zijn er 254 inschrijvingen. Wij hadden gehoopt op een 
150-tal inschrijvingen. Ik ben enorm trots op onze inwoners/verenigingen van Riemst!"  
 
De afgelopen jaren heeft het gemeentebestuur geïnvesteerd in de aankoop van 5 AED-
toestellen. Deze zijn geplaatst aan de sporthallen van Herderen en Riemst, aan De Boekerij, 
op het Statieplein in Kanne en aan zaal De Bond in Val-Meer. Tot op vandaag hebben zo’n 
 70-tal inwoners van Riemst en een 15- tal personeelsleden van het gemeentebestuur 
deelgenomen aan deze opleiding. Dat kan beter, vindt schepen Cilissen.  
 
Bert Cilissen, schepen van Sport: “We willen onze gemeente ‘hartveilig’ maken. Dat is geen 
leeg begrip. Elk jaar krijgen 10.000 mensen in ons land een plotse hartstilstand. Dat gebeurt 
meestal thuis, op straat, bij het openbaar vervoer, op het werk of op het sportveld. Hoe 
langer hoe meer merken wij helaas op dat dit ook bij kinderen voorvalt. Om een fatale afloop 
te voorkomen, is het belangrijk om na een hartaanval binnen de 6 minuten te starten met de 
reanimatie. Dát in combinatie met het gebruik van een Automatische Externe Defibrillator 
(AED) vergroot het overlevingspercentage aanzienlijk. Een bewustmakingscampagne als zal 
hopelijk levens redden.” 
 
Begin september kregen alle Riemstenaren een flyer in de bus met de bekendmaking van de 
campagne ‘Hartveilig Riemst’. Verenigingen en handelaars zijn bovendien apart 
aangeschreven. Voor hen is er een extra stimulans.  
 
Bert Cilissen: “Elke vereniging die minstens 3 leden voor de opleiding inschrijft, mag rekenen 
op een subsidie van 100 euro. Bovendien krijgen ze een metalen gevelplaquette met het 
herkenbare logo van de campagne. Zo kan de buitenwereld zien dat het een hartveilig(e) 
bedrijf/vereniging is.” 
 
De eerste les vindt plaats op maandag 12 november van 19.00 u. tot 22.00 u. in de 
polyvalente zaal van De Boekerij.  
 
(andere lessen op 12, 14, 20, 22, 26, 28 en 30 november en 4, 6, 10, 12, 18 en 20 
december. Max. 20 deelnemers per les) 
 

-Einde persbericht - 



  
  
Voor meer informatie: 
Bert Cilissen, schepen van Sport - tel. 012 45 59 17 – gsm 0495 79 88 47- bert.cilissen@riemst.be  
Marina Pauly, schepen van Communicatie -  tel. 012 45 90 66 - gsm 0475 93 90 04 -  
marina.pauly@riemst.be 
Lieve Ketelslegers, diensthoofd Communicatie – tel.  012 44 03 05 -  gsm 0475 62 52 82 -  
lieve.ketelslegers@riemst.be    
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