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Bijlage 2 
 
 
Basic Life Support (BLS) 
Wanneer er sprake is van een acute levensbedreigende situatie, moet je altijd handelen.  
Dit valt niet onder de wet BIG, maar onder het Wetboek van Strafrecht.  
Bron: Nederlandse Hartstichting. 

Levens redden moet 
Het Wetboek van Strafrecht (artikel 450) is duidelijk: hij die, getuige van het ogenblikkelijk 
levensgevaar waarin een ander verkeert, nalaat deze die hulp te verlenen of te verschaffen die hij 
hem, zonder gevaar voor zichzelf of anderen redelijkerwijs te kunnen duchten, verlenen of verschaffen 
kan, wordt, indien de dood van de hulpbehoevende volgt, gestraft met hechtenis van ten hoogste drie 
maanden of geldboete van de tweede categorie. Voor de politie is het redden van levens, één van de 
twee kerntaken: "De politie heeft tot taak (?) te zorgen voor de daadwerkelijke handhaving van de 
rechtsorde en het verlenen van hulp aan hen die dit behoeven". (Politiewet, artikel 2).  

Levens redden kan 
Ten aanzien van het gebruik van de AED heeft de Gezondheidsraad het advies "Toepassing van de 
AED in Nederland" uitgebracht (21 februari 2002). In dit advies stelt de Gezondheidsraad dat de AED 
een nieuwe technologische verworvenheid is die, ook bij toepassing door leken, zó veilig is dat het 
wenselijk is om defibrillatie met de AED niet als voorbehouden handeling aan te merken in de Wet 
Beroepen Individuele Gezondheidszorg (wet BIG). Dit advies is door de minister van VWS 
overgenomen (Kamerstukken 28000 XVI, nr. 113 en CZ/IZ-2666223). Dit betekent dat iedere 
getrainde leek een AED kan en mag bedienen. 

Conclusie 
Als hulpverlener dien je in eerste instantie de basale reanimatie te beheersen. 
 
Per ziekenhuis kan er een aanvullende training BSL ontwikkeld worden waarin de specifieke 
bekwaamheden t.a.v. BSL verwerkt zijn. Let wel het is geen electieve maar een acute handeling.  
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