Persbericht
23.01.2020

Busleyden Atheneum huldigt morgen 24 januari om 16.00 uur haar derde
automatische externe defibrillator (AED) in, Wollemarkt 36 in Mechelen. De
inhuldiging gaat gepaard met een 2 uur durende opleiding voor personeel,
buurtbewoners en sponsors om te leren hoe ze het toestel moeten bedienen als ze
geconfronteerd worden met een plotse noodsituatie.

BUSLEYDEN ATHENEUM CAMPUS STASSART HEEFT NU
OOK EEN AED-TOESTEL
Het AED-toestel werd strategisch geplaatst aan de ingang van de school op
Wollemarkt 36. Eerder al plaatste het Busleyden Atheneum via HeartSaver
VZW een AED-toestel op campus Pitzemburg gelegen aan de Bruul en op
campus Botaniek in de Augustijnenstraat.
“Een AED is een draagbaar toestel dat een elektrische schok aan het hart toedient bij
levensbedreigende hartritmestoornissen. Iedereen mag en moet een AED-toestel
kunnen gebruiken. Een plotse hartstilstand is immers één van de grootste
doodsoorzaken wereldwijd. Willen we de overlevingskansen van slachtoffers
vergroten, dan is snel handelen de boodschap. Elke seconde telt. Daarom vinden we
als school de aanwezigheid van een AED belangrijk om onze studenten te
sensibiliseren rond ‘hart-veiligheid’. Het is echter ook belangrijk dat niet alleen
Campus Stassart meer hartveilig wordt, maar ook de woonwijken en handelszaken
rondom de school vermits de hartstarter 24/7 publiek beschikbaar is voor
omwonenden en passanten”, zegt Tanja Janssens, directeur van campus Stassart.
Het AED-toestel wordt gefinancierd door HeartSaver, een vzw met als peter de
internationaal gerenommeerde cardioloog en hartritmespecialist Pedro Brugada.
De vzw probeert op zoveel mogelijk publieke plaatsen in Vlaanderen AED-toestellen
te plaatsen.
Voor de financiering van de vrij dure toestellen doet de vzw beroep op sponsors. Het
toestel van Campus Stassart werd gesponsord door verschillende Mechelse
bedrijven en zelfstandigen.
Journalisten welkom vanaf 16u op BA Campus Stassart, Wollemarkt 36 in Mechelen.
Programma:
- Om 16 u: opleiding door Marc Wouters (heartsaver).
- Om 18u korte inhuldiging
- Om 18.15 u receptie
Meer info: Ann Van der Mieren, Technisch adviseur Atheneum Campus Stassart
tel. 015 28 62 63 of 0495 69 65 77
Busleyden Atheneum is een school van GO! scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 13.000 leerlingen, 7200 cursisten
avondonderwijs en 36 instellingen een van de grootste GO! scholengroepen van het land. De groep verenigt de scholen van het
GO! onderwijs in de regio Mechelen, Keerbergen en Heist-op-den-Berg. De algemeen directeur van Scholengroep 5 is Geert
Van Hoof.

