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Ongevraagd advies op gebruik en beheer AED’s in wijken en dorpen

Geacht college,
Inleiding
Leden van de Participatieraad hebben tijdens bezoeken aan Plaatselijke Belangen een aantal
signalen opgevangen omtrent de AED’s, of preventieve hartzorg zoals u dit noemt in uw brief van 11
oktober 2018.
De Plaatselijke Belangen geven aan dat zij het plaatsen van AED’s in hun dorp bijvoorbeeld belangrijk
vinden maar niet goed raad weten met de consequenties van het plaatsen. Wie zorgt voor onderhoud,
hoe bescherm je de AED als deze aan de buitenkant van een pand opgehangen wordt. Er wordt
aangegeven dat de aanschaf per dorp anders geregeld is. De besturen vinden dat er met het plaatsen
van AED’s een groot beroep wordt gedaan op de vrijwilligers die hierbij betrokken zijn. Verder rijzen
rond het opleiden van vrijwilligers een aantal vragen:






hoe selecteer je vrijwilligers;
kun je vrijwilligers verplichten om zich in te schrijven bij de landelijke appgroep? Zo niet, kan je
dan een cursist (een deel van) de cursussen laten betalen;
hoe begeleidt de gemeente vrijwilligers die een nare ervaring met een reanimatie hebben
gehad;
in de brief wordt een cursusbedrag genoemd van € 50,-. Bij één van de Plaatselijke Belangen
is een bedrag van € 100,- genoemd, dit legt druk op de begroting van Plaatselijke Belangen
van kleinere dorpen. Bovendien moeten cursisten/vrijwilligers jaarlijks op herhaling;
hoe houd je het aantal vrijwilligers betrokken en vaardig.

Toelichting
De Participatieraad ziet dat de maatschappelijke betrokkenheid van burgers, bedrijven en instellingen
groot is bij het breder beschikbaar maken van AED’s in de dorpen en wijken. De motivatie van burgers
om zich actief in te zetten als vrijwilliger is groot. Echter de verantwoordelijkheid om daadwerkelijk in
actie te komen op een moment dat iemand echt en direct hulp nodig heeft is ook groot en blijkt in de
praktijk vaak een drempel om zich als vrijwilliger te laten registreren in de landelijke app. De

Participatieraad is van mening dat als de gemeente lokale initiatieven hierin duidelijk ondersteunt, het
aantal openbaar beschikbare AED’s kan toenemen en de vrijwilligers zich beter toegerust voelen om
daadwerkelijk deze taak actief op te pakken.
Het argument van de gemeente dat de gemeente niet verantwoordelijk is voor preventieve hartzorg
klopt. Maar de gemeente heeft wel de participatie van de burger hoog in het vaandel staan en juist de
ondersteuning van de vrijwilligers binnen deze complexe context en eenduidig beleid omtrent
plaatsing van AED’s in samenspraak met Plaatselijke Belangen kan er voor zorgen, dat deze
initiatieven ontwikkeld blijven worden.
De gemeente heeft overleg gehad met een EHBO-vereniging in Heerenveen. Vanuit de media komt
berichtgeving dat de lokale EHBO-verenigingen mogelijk gaan verdwijnen. Daarmee zullen de kosten
voor trainingen en nascholing mogelijk hoger gaan worden.
Advies
De Participatieraad vraagt de gemeente een meer stimulerende rol op zich te nemen en daarbij een
subsidiepot in te richten voor het op peil houden van de kennis en vaardigheden van vrijwilligers die
een AED kunnen bedienen.
Wij zien uw reactie graag binnen de afgesproken termijn tegemoet.
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