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Van 3 t/m 8 mei was ik even weg van deze wereld. 
Dankzij kordaat optreden van Marian en de 

gezamenlijke hulpdiensten van 1-1-2 
deed ik op 5 mei in het VU medisch centrum in Amsterdam 

mijn ogen voor het eerst weer open en 
reageerde als een dronkelap.

Pas op 8 mei kwam ik terug op de Intensive Care van het
Rode Kruis ziekenhuis in Beverwijk.



Geslaagde reanimatie (2)

Van reanimator tot gereanimeerde, 3 mei 2014 Hartstilstand. In HulpVerlenings Magazine nr 7 
(febr. 2013) berichtte ik -als vaste columnist- over een geslaagde reanimatie in het zwembad. Wie 
kon verwachten, dat ik binnen enkele maanden zelf zou worden gereanimeerd! 

Van de een op de andere dag
Om plusminus 06:00 uur, werd mijn vrouw wakker van mijn zwaar snurkende ademhaling en 
constateerde dat ik niet reageerde op aanspreken. (Het nuvolgende relaas van 3 tot en met 8 mei is 
een reconstructie van hetgeen mij is overkomen, aan de hand van beschrijvingen van betrokkenen. 
Ikzelf was wel aanwezig, maar heb absoluut niets ervan meegekregen.) Snel haalde mijn vrouw de 
telefoon en belde 1-1-2. De centraliste instrueerde haar aan de lijn te blijven, de voordeur te openen 
en te starten met reanimatie.
Binnen 1 minuut waren 2 Velsense politieauto's ter plaatse 
met een AED. Een van de politieagentes nam direct de 
reanimatie van mijn vrouw over terwijl de anderen de AED 
aansloten. Deze gaf direct aan een stroomstoot te willen 
toedienen. Er volgden er nog enkele. Inmiddels was de eerste 
ambulance ter plaatse, deze moest uit Hoofddorp komen. De 
tweede kwam er achteraan. Ook de Velsense brandweer 
werd gealarmeerd voor hijswerk via de badkamer. Een 
derde ambulance werd gewaarschuwd, aangezien mijn dochter Karin de chauffeur van de eerst 
gealarmeerde ambulance was. De CPA achtte het verstandiger dat zij haar moeder zou bijstaan. Na 
het stabiliseren en het hijswerk, werd besloten, gezien de te verwachten complicaties, met spoed 
naar de VU in Amsterdam te rijden. Aangezien door kaakklem
intuberen (een adembuis inbrengen) niet mogelijk bleek werd
een trauma arts door de traumahelikopter ingevlogen. Nabij het
Rottepolderplein kon deze overstappen in de ambulance en mij
een roesje toedienen, waardoor de adembuis wel kon worden
ingebracht.
In de VU was alles in gereedheid om de verdere behandeling aan
te vangen. Deze begon met het in onderkoelde toestand brengen
van ondergetekende. Op deze wijze zou de schade aan mijn
lichaam -dat door mijn te slecht werkend hart te weinig zuurstof

kreeg- zoveel mogelijk beperkt blijven.

Onzekerheid
4 Dagen bleef mijn familie in afwachting van de dingen die 
komen gingen. Er was na 5 mei wel enige communicatie, 
maar daarvan kan ik mij absoluut niets herinneren. Ik was 
onrustig en trok slangen en draden los. Enkele dagen heb ik 
vastgebonden gelegen. Marian putte steeds hoop uit lichte 
vooruitgang, bijvoorbeeld een knipperend oog, maar de 
behandelend arts temperde haar enthousiasme steeds met de 
woorden: “Ja, als...”.  7 mei kon ik eindelijk op transport 
naar het Rode Kruis ziekenhuis in Beverwijk, aangezien de 
ruimte in de VU weer nodig was voor andere patiënten.
In Beverwijk bracht ik een nacht op IC door en daarna op 
zaal aan de telemetrie.
Inmiddels stroomden de steunbetuigingen en 

beterschapskaartjes binnen, zodat de wand achter mijn bed een kleurrijk behangetje kreeg. De 
afzenders van de kaarten beseffen vaak niet half wat dergelijke 'harten onder de riem' teweeg 
kunnen brengen. Emotioneel ben je toch na een hartstilstand al veel gevoeliger. Ik zeker!

fb 1: Rendez-vous Rottepolderplein

Belangrijk!
Veel kostbare tijd gaat vaak 
verloren met het bellen naar 
familieleden of buren! 
Bel direct 1-1-2!

Afb
2: Het VU ontvangstteam



Nader onderzoek
Een hartkatheterisatie werd gepland om uit te zoeken wat de beste behandelmethode voor mijn hart 
zou kunnen zijn. Dat dit blijkbaar zomaar plotseling in een ritmestoornis zou kunnen komen is niet 
zo'n prettig vooruitzicht. Een vernauwing werd gevonden, die gedotterd moest gaan worden.

ICD-drager
Op 9 mei kreeg ik een een dotter behandeling met stent in het Medische Centrum Alkmaar om deze 
vernauwing in een van de kransslagaderen van het hart op te heffen. 19 Mei mocht ik terug naar het 
VU medisch centrum voor een MRI-scan met aansluitend het plaatsen van een ICD. Mijn dochter 
mocht van de C.P.A. deze rit uitvoeren, gelukkig in minder stressvolle omstandigheden. Een ICD 
(Implanteerbare Cardioverter Defbrillator) kan hartritmestoornissen opsporen en ingrijpen, 
waaronder defbrilleren! Direct na
het plaatsen wordt dit ook
inderdaad werkelijk getest: De
hartkamers worden in fbrillatie
gebracht en de cardiochirurg kijkt
toe -met zijn handen in zijn zakken
zo hij vertelde- of de ICD
defbrilleerde! Check!
Een dag na het plaatsen van de
ICD werd een controlefoto
gemaakt om te kijken of de
elektrode op de juiste plaats op de
hartspier is vastgehecht en bij het
plaatsen geen schade aan vitale organen is ontstaan. Omdat alles in orde was, mocht ik weer naar 
huis. Vanzelfsprekend met de nodige medicijnen en controleafspraken.

Epiloog

Aan de totstandkoming van dit artikel hebben meegewerkt: 
 De dienstdoende centraliste van de CPA Kennemerland, die rustig en direct de nodige 

instructies gaf en razendsnel de hulp organiseerde. 
 Mijn vrouw Marianne, die adequaat en snel reageerde. 

De medewerkers van de hulpdiensten: 

A
fb 3: De plaats van de ICD

Belangrijk!

Moet een ICD-drager 
worden gereanimeerd bij 
geen reactie en een niet 
normale ademhaling? 
Jazeker, want als de ICD 
niet binnen enkele 
seconden heeft 
gereageerd, is er met het 
hart iets aan de hand dat 
de ICD niet kan verhelpen!



 4 politieagenten, die hebben gereanimeerd; de AED bediend en allerlei bijkomende klussen 
hebben geklaard, waaronder geruststellen! Belinda; Wendy; Paul; Jan en Stephanie hebben 
in afwachting van de ambulance de juiste handelingen verricht, waardoor ik geen enkel 
restverschijnsel van mijn hartstilstand heb overgehouden. 
Inmiddels heeft, geïnitieerd door mijn oudste zoon -ook werkzaam bij de politie- in het 
politiebureau een ontmoeting plaatsgehad tussen de betrokken agenten, Karin en mijn vouw 
en ik. Hierin konden we op informele wijze napraten over onze ervaringen. Opvallend is dat 
nagenoeg ieder een eigen beleving van het gebeurde heeft, zodat voor iedereen nieuwe 
informatie naar boven kwam. Een leerzame en geanimeerde bijeenkomst.

 De brandweerlieden, die voor het vakkundig afhijsen hebben zorggedragen. 
 De ambulancebemanningen, 
 de bemanning van de traumahelikopter, 
 het ziekenhuispersoneel en
 alle wetenschappers, die door research en ontwikkeling al deze behandelmethoden en 

apparatuur hebben ontwikkeld.
En ook:

 Het personeel en de vrijwilligers, van de ziekenhuizen, die met drank, voedsel, schoonmaak,
administratie en intern transport dagelijks zorgen voor een goed functionerend ziekenhuis. 

Als je dan op het journaal ziet, dat in Oekraïne een helikopter met 14 vaders wordt neergeschoten 
en de daders staan te juichen, vraag je je af hoe het zo bizar kan verlopen op een en dezelfde 
planeet!
 
Ik stel mezelf sinds mei 2014 de vraag:”Ik zou hier niet meer kunnen zijn. Wat moet ik hier nog?” 
“Er wordt nog wat van mij verwacht!”

Eind april 2014 staat mij niet meer volledig helder voor de geest. Na reconstructie zijn de meeste 
gebeurtenissen weer op de juiste plaats in m'n geheugen beland. Zo weet ik nog, dat ik een 
journalist een open brief aan koning Willem Alexander en koningin Maxima heb gegeven over de 
jaarlijkse viering van bevrijdingsdag. 5 Mei heeft voor mij -dankzij de gebeurtenissen dit jaar- een 
extra dimensie gekregen. 
Vrijheid is het hoogste goed. Mijn ouders hebben er mede voor gestreden. Mijn jeugd in de 60-er tot
80-er jaren viel in een 'rijke tijd'. Make Love, not War: de Woodstock generatie had hogere idealen 
dan het tegenwoordige 'rijk worden'. Oorlogen lossen niets op en kennen slechts verliezers. 

Hoop
“When Will They Ever Learn?” Er zijn zoveel mooie boeken geschreven; zoveel kernachtige, rake 
teksten in liedjes en gedichten. Er wordt zoveel energie gestoken in positieve, opbouwende zaken, 
waar iedereen plezier aan beleeft. 
Jammer, dat er helaas ook zo verschrikkelijk veel energie wordt gestoken in negatieve, 
verwoestende zaken en mensen hun vrijheid misbruiken voor eigen gewin. Een sterke wijsvinger 
maakt de grootste nietsnut tot de (tijdelijke) beheerser van een situatie en beslisser over leven en 
dood. Het aantal wapens groeit voortdurend. Politici zijn vooral bezig met managen op 
economische cijfers, hun carriere en minder met hogere idealen als eerlijk delen en het voortbestaan
van onze aarde. Economieën zijn louter gebaseerd op geld. Voorbeelden voor een na te streven 
ideale al bestaande maatschappij zijn er helaas nog niet.“Imagine”en de “Universal soldier” het 
wordt zo duidelijk door John Lennon en Donovan verwoord en het meerendeel van de 
wereldbevolking zijn de teksten uit het hart gegrepen. (zie ook: http://wigzzv.wordpress.com/2011/12/22/het-gebroken-
geweertje/)

We zullen er met z'n allen nog veel harder aan moeten werken in solidariteit en vanuit altruïsme *) 
(Woorden, die voor velen in onze maatschappij, hun betekenis al lang hebben verloren ten gunste 
van egoïsme en onverschilligheid). 

Een dankbare en langzaamaan ook weer strijdbare
Gerard van Broekhuijsen.

* ) Onbaatzuchtigheid, een van de grondbeginselen, die Henry Dunant formuleerde voor zijn wereldwijde 
Rode Kruis hulpverleningsorganisatie. Zie ook: http://nl.wikipedia.org/wiki/Altru%C3%AFsme.
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