
           
         
 
 
Datum 
12/08/2014 

  

PERSBERICHT  
  

VANDALEN SPELEN MET LEVENS IN VAL-MEER 

Vandalen hebben voor de vierde keer het AED-toestel aan zaal De Bond in de 
Bampstraat in Val-Meer vernield. Daardoor wordt het gebruik van het toestel 
onmogelijk, en zetten de vandalen letterlijk levens op het spel.  

Dit keer werd het glaasje van het veiligheidskastje verbrijzeld. In het veiligheidskastje ligt de 
sleutel die toegang geeft tot het AED-toestel. In het verleden werd ook al de sleutel 
ontvreemd, waardoor het toestel niet meer gebruikt kon worden. 

Mark Vos, burgemeester: "Als gemeente investeren we in een hartveilig beleid. Het is dan 
ook wraakroepend dat vandalen voor de vierde keer de toegang tot een AED-toestel 
verhinderen. Hierdoor spelen de daders met een mensenleven. Wij keuren dit vandalisme 
dan ook af en hebben aan de politie een grondig buurtonderzoek gevraagd." 
 
De gemeente Riemst investeerde de afgelopen jaren in de aankoop van 6 AED-toestellen. 
Die vind je terug aan de sporthallen van Herderen en Riemst, aan De Boekerij, op het 
Statieplein in Kanne, aan zaal De Bond in Val-Meer en aan de Bilzersteenweg in Vlijtingen. 
 
Elk jaar worden in ons land 10.000 mensen getroffen door een plotse hartstilstand. Dit 
gebeurt meestal thuis, op straat op het werk of op het sportveld. Om een fatale afloop te 
voorkomen is het belangrijk om na een hartaanval binnen de zes minuten te starten met de 
reanimatie.  
 
Mark Vos, burgemeester: "Een snelle reanimatie in combinatie met het gebruik van een 
Automatische Externe Defribrillator (AED) vergroot het overlevingspercentage aanzienlijk. 
Het toestel is ook eenvoudig te bedienen omdat het zelf vertelt aan de omstaanders wat er 
verder moet gebeuren. De investering in deze toestellen hebben hun nut al bewezen, zo is 
het AED-toestel in Kanne al twee keer ingezet om iemand te reanimeren." 
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