
Motie AED’s

De gemeenteraad van gemeente De Ronde Venen, in vergadering bijeen op donderdag 1 november 2018, 
Aan de orde hebbende het raadsvoorstel de Programmabegroting 2019, raadsvoorstel 055/18 

Constaterende dat:

 er 35 geregistreerde AED’s in De Ronde Venen zijn
 statistisch gezien er een kans is van 1 op 1.000 voor inwoners om getroffen te worden door een 

hartstilstand
 de dekkingsgraad met 35 AED’s t.o.v. de 6 minuten regel niet gehaald wordt

Draagt het college op:

 om, i.s.m. Stichting AED Reanimatie Team De Ronde Venen en HartslagNu.nl, zich te richten op het 
vergroten van bewustwording van inwoners, het stimuleren van het burgerinitiatief en het 
uitbreiden van het aantal AED’s en burgerhulpverleners door:

 inwoners die voor hun wijk of straat actief aan de slag gaan met het initiatief BuurtAed eenmalig een
bijdrage te verstrekken van €600,- voor de aanschaf van een BuurtAed, met een maximum van 
20.000 euro en deze kosten in beeld te brengen en op te nemen bij het voorstel dat over de ‘witte 
vlekken’ wordt gemaakt. 

 
 bedrijven en particulieren reeds in bezit van een AED actief te benaderen met het verzoek hun AED 

aan te melden bij HartslagNu.nl zodoende de AED ook beschikbaar te stellen voor omwonenden (zo 
nodig een eenmalige bijdrage te verstrekken voor de aanschaf van een buitenkast)

 het totaal aantal AED’s in de gemeente te inventariseren en actief te promoten ze te registreren in 
het oproepsysteem

 het bewoonde gebied van de gemeente in te richten in zgn. 6-minuten zones 

 de ‘witte vlekken’ (geen AED/burgerhulpverlener) in kaart te brengen en op basis hiervan begin 2019
met een voorstel te komen inclusief financiële bijdrage op basis waarvan besloten kan worden hoe 
de dekkingsgraad van AED’s in de gemeente op een verantwoordelijk peil te brengen en opleidingen 
mogelijk te maken.
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Algemene informatie over hartstilstand en reanimatie



Per jaar krijgen ongeveer 17.000 mensen, buiten het ziekenhuis, een harstilstand. 70% daarvan is 
op dat moment in of om een woonhuis waar lokale AED’s beperkt beschikbaar zijn.

Gedurende de eerste tien minuten na de hartstilstand, daalt de kans op overleven iedere minuut met 
ongeveer 8–10%.

Ter verhoging van de overlevingskans heeft de Hartstichting het 6-minuten zone principe in het leven 
geroepen. Een 6-minutenzone is een gebied waar in geval van reanimatie naast het direct bellen van 112 en 
het starten van de reanimatie ook binnen 6 minuten een eerste schok wordt toegediend door een 
automatische externe defibrillator (AED). Daarnaast is er in Nederland een infrastructuur opgezet waarmee 
getrainde vrijwilligers (zgn. burgerhulpverleners) d.m.v. een sms-oproep via HartslagNu.nl gealarmeerd 
worden om te reanimeren bij een hartstilstand in hun directe woon- of werkomgeving.

Volgens het rapport van de Hartstichting uit 2016 was de overleving na een reanimatie in 2014 in de regio 
Utrecht ongeveer 23%.

Onderzoek laat zien dat:
 het ambulancepersoneel er gemiddeld 11 minuten over doet om een eerste defibrillatieschok toe te 

dienen. 
 AED-teams van politie en brandweer, doen er gemiddeld 8,5 minuten over om de eerste 

defibrillatieschok toe te dienen. 
 wanneer een lokale AED wordt gebruikt door een burgerhulpverlener de tijd tussen de 112-melding 

en de eerste defibrillatieschok gemiddeld 4 minuten is. 

In onze gemeente staan 35 AED’s geregistreerd daarvan zijn slechts 9 AED’s dag en nacht bereikbaar voor 
omwonenden. Via stichting AED Team De Ronde Venen zijn 130 burgerhulpverleners aangemeld bij 
HartslagNu.nl.

Het is van levensbelang het aantal 24/7-bereikbare AED’s en burgerhulpverleners uit te breiden.

BuurtAED is een initiatief van de Hartstichting en Philips. BuurtAED biedt mensen via de website 
www.buurtaed.nl de mogelijkheid geld in te zamelen voor een AED in hun buurt. De website wordt 
aangeboden door de Hartstichting. Philips stelt voor elke actie een financiële bijdrage ter beschikking. Het in 
te zamelen bedrag voor bijvoorbeeld een BuurtAED met pincode-slot is € 1629 met 5 jaar service- en 
onderhoudspakket.

Bronnen:
Rapport Reanimatie in Nederland 2016 van de Hartstichting
Brochure 6-Minutenzone voor gemeentes
Site www.BuurtAED.nl

https://www.buurtaed.nl/

