
Persbericht 

Hartpatiënten Nederland wil dat politie weer leert 
reanimeren 

ROERMOND - Hartpatiënten Nederland eist in een brief aan 
minister Ivo Opstelten (VVD) dat de politie weer leert reanimeren. 
Door het huidige beleid binnen de nieuwe Nationale Politie worden 
agenten ontmoedigd of wordt het hen zelfs onmogelijk gemaakt 
om een cursus reanimatie te volgen.  
 
Dit beleid brengt mensenlevens in gevaar. Wij willen dat de minister 
agenten weer ruimschoots en verplicht in de gelegenheid stelt om een 
cursus reanimatie te volgen.   
 
Hartpatiënten Nederland is geschokt over berichten in de media dat 
agenten niet langer leren reanimeren. Reanimatie heeft geen prioriteit 
meer, blijkbaar. Daardoor brengt het kabinet, VVD-minister Ivo 
Opstelten en de Nationale Politie willens en wetens mensenlevens in 
gevaar. Hartpatiënten Nederland eist dan ook dat elke agent per direct 
in de gelegenheid wordt gesteld een cursus reanimatie te volgen.  

Agenten laten door nieuwe regels binnen de organisatie van de 
gereorganiseerde politie steeds vaker reanimatielessen schieten. 
Politiechefs stellen hun agenten niet meer in de gelegenheid om een 
cursus te gaan doen. Dat komt omdat er overal bezuinigd wordt en er te 
weinig budget zou zijn om agenten voor reanimatie naar een cursus te 
sturen, blijkt uit een inventarisatie van politiebond ACP.  
 
Sinds de vorming van de Nationale Politie onder de leiding van minister 
Ivo Opstelten zijn reanimatiecursussen voor agenten Europees 
aanbesteed. Daardoor worden deze cursussen nog maar op twee 
plekken in Nederland aangeboden. Hoe gek kan het worden! Veel 
agenten zouden daarvoor dus ver moeten reizen. In deze tijd van 
bezuinigingen stellen politiechefs voor het volgen van een 
reanimatiecursus steeds vaker geen budget beschikbaar. En dat terwijl 
op talloze plaatsen in de omgeving, ook door onze stichting 
Hartpatiënten Nederland, reanimatiecursussen voor heel weinig geld 
worden aangeboden.  
 
Door het gedoe binnen de Nationale Politie loopt volgens de vakbond 
de eerste hulp aan burgers, die op straat een hartstilstand krijgen, 
gevaar. Temeer omdat agenten geen toestemming krijgen om bij lokale 
of regionale opleidingsinstituten de nodige cursussen te volgen. Te gek 
voor woorden! Hoe bureaucratisch is de politie onder leiding van dit 
kabinet geworden? Centralisatie leidt hier niet alleen tot 
disfunctioneren. Door deze opstelling worden bovenal mensenlevens in 
gevaar gebracht. 
 
------------------------------------------------------------------------- 
Niet voor publicatie: voor vragen en toelichting kunt u bellen met Henri 
Haenen, woordvoerder van Hartpatiënten Nederland,  
06 - 55 77 21 04. Zie ook onze website www.hartpatienten.nl 
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