
 
Een dankbrief van iemand na een reanimatie 
 
Aan alle betrokkenen Reanimatie:  
mijn partner / mijn kinderen / mijn buren / 112 belcentrale / Brandweer / Politie / Ambulance / 
Burgerhulpverleners / Medewerkers VieCuri Venlo  
 
 
Venray, 31 oktober 2022  
 
Betreft: Reanimatie schriftsteller 
  
Beste Allemaal,  
 
Toen mijn partner en ik op maandagavond 10 oktober 2022 omstreeks 23:45 gingen slapen konden 
we niet vermoeden wat er ons te wachten stond. Ik kreeg een hartinfarct en heb vanaf dat moment 
vanzelfsprekend niets meer beleefd.  
 
Gelukkig heeft mijn partner direct gehandeld en is met de reanimatie begonnen. Daarbij zijn de 
kinderen gemobiliseerd en hebben enorm geholpen door onder andere de 112 melding over te 
nemen, de buren te waarschuwen en de hulpverleners te assisteren.  
 
Mijn partner kreeg bij de reanimatie heel nel hulp van buurtbewoners. Het snel en adequaat 
handelen in deze eerste minuten is achteraf cruciaal gebleken in mijn overleving en herstel.  
 
Natuurlijk gaat alles heel snel en bijzonder trots maakt het mij om te zien hoeveel professionele hulp 
er binnen luttele minuten in ons mooie Nederland beschikbaar is. Ik kan met geen woorden 
beschrijven hoe dankbaar ik ben voor jullie professionele hulp. De 112 belcentrale medewerkers, de 
brandweer met de AED, de politie, de burgerhulpverleners en de ambulance-medewerkers zijn in 
mijn ogen allemaal helden. Het juiste doen in zo’n situatie getuigd van top-professionaliteit.  
 
Naast deze eerste hulp in mijn eigen huis ben ik fantastisch geholpen door alle medewerkers van het 
VieCuri ziekenhuis in Venlo. Het hele team, van de afdeling Spoedeisende Hulp, Intensive Care, 
Cardiologie en alle artsen hebben alles in het werk gesteld om mijn herstel te faciliteren en mijn 
familie zo goed mogelijk te begeleiden en ondersteunen. Ik vergeet daarbij ook zeker niet alle 
ondersteunende diensten die we in eerste linie helemaal niet zien, maar wel cruciaal zijn. Ik denk 
hierbij ook zeker aan de interieurverzorging, maaltijdverzorging en de technische staf. Ook voor het 
volledige VieCuri-team kan ik alleen maar zeggen: een groot compliment en dank jullie wel.  
 
Dankzij alle betrokkenen kan ik jullie met heel veel dank informeren dat ik volledig zal herstellen. 
Revalidatie verloopt voorspoedig en zowel fysiek als cognitief ben ik hard op weg om weer de ‘oude’ 
te worden.  
 
Ik hoop dat jullie dit schrijven kunnen waarderen: ik vind het belangrijk dat jullie de positieve 
uitkomst van jullie professionele handelen weten.  
 

Met heel veel respect en dankbaarheid wens ik jullie het allerbeste: jullie moeten trots zijn op wat 

jullie doen en hebben gedaan. 


