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gelicht

ln deze rubriek lichten wij zaken voor u uit die ons
zijn opgevallen. Over zorg, gezondheid of lifestyle.
Laat u inspireren!

lngrediëntenchecker

AED

Mag u geen gluten of noten? Of wilt

Elk j aar krijgen 17.000 mensen in

u letten op toegevoegde su ikers of

Nederland een hartstilstand buiten

pa lmolie? Voor iedereen die op een

het zieke nhuis. Bij een hartstilstand

in gred iënt moet of wi lletten, lanceert

zijn de eerste zes minuten van levens-

het Voedingscentrum een uniek hulp-

be lang. Ais direct 11 2 wordt gebeld,

midde l: de lngrediëntenchecker, in de

er binnen zes minuten gestart wordt

'Kies lk Gezond?'-app. Scan een product

met rea nimeren en een AED (Auto-

met de a pp en zie in één oogopslag of

matische Externe Defibrillator) wordt

een in grediënt erin zit of niet. U hoeft

ingezet, is de overlevingskans het

niet meer het hel e etiket uit te pluizen.

grootst. De Hartstichting maakt zich

Help ... lk voel zo veel!

Handig! Meer informatie:

daarom sterk voor voldoende AED's en

Soms voe len ki nderen zo veel dat het ze

www.voedingscentrum.nl/kiesikgezond.

burgerhulpverleners d ie zijn aange-

all emaa l even te vee l wordt. Ze worden

De 'Kies 1k Gezond ?'-a pp is grat is te

meld bij rean imatie-oproepsysteem

er soms boos van, verdrietig of dru k. Het

down loaden, voor iOS en Android.

HartslagNu . Deze burgerhulpverleners

boekje 'Help ... lk voel zo veel!' van Carla

zijn gemidde ld 2,S minuut eerder bij

van Wensen (ISBN 978908S606017) is

het slachtoffer dan de ambulance.

speciaal geschreven voor (hoog)gevoe-

Daardoor kunnen meer levens worden

lige kinderen van circa zeven tot elfjaar,

gered. lnmidd els zijn er bijn a 18.000

hu n ouders, onderwijzers en/of hui pver-

AED's aangeme ld. Benieuwd of er

leners. Door middel van spel letjes, tips

een AED in uw buurt te vinden is?

en verhaa ltjes ontdekken kinderen hoe

Controleer het met uw postcode op

het komt dat ze zo veel voelen en soms

www.hartstichting.nl/aed.

overprikkeld ra ken en hoe zij er anders
mee om kunnen gaan.
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