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Onderwerp:
Reactie op uw advies betreffende AED's
Geachte leden van de participatieraad,
Allereerst willen wij onze excuses aanbieden voor de late reactie op uw advies. Door
personele wisselingen en nieuwe inzichten heeft onze reactie op zich laten wachten.
Aanschaf AED
In onze gemeente wordt door inwoners actief ingezet op het vergroten van het aantal
AED’s en burgerhulpverleners. Onder andere in Jubbega, Akkrum-Nes en Nieuweschoot.
zijn succesvolle burgerinitiatieven gestart.
Inwoners kunnen via buurtaed.nl geld inzamelen voor een eigen buurt AED inclusief
verwarmde buitenkast met alarm. In dit initiatief draagt Philips een deel van de kosten.
De maatschappelijke betrokkenheid op dit onderwerp is ook te zien bij diverse
ondernemers en organisaties. Zij hebben binnen of buiten hun pand een AED hangen.
Wij hebben in augustus een (draagbare) AED aangeschaft. Deze AED kan desgewenst
worden ingezet bij evenementen.
Onderhoud AED
Hoewel de meeste AED’s onderhoudsarm zijn en zelftesten doen, moeten periodiek de
batterij en de elektroden vervangen worden. Hiervoor kan de eigenaar van de AED een
onderhoudscontract afsluiten. De verantwoordelijkheid voor de bruikbaarheid van de AED
ligt bij de eigenaar. Met het afsluiten van een AED onderhoudspakket kan de
verantwoordelijkheid voor het onderhoud worden geregeld.
Geen subsidie
Afgelopen jaren hebben we, conform onze verantwoordelijkheid en beleid, subsidies voor
AED’s afgewezen. Wanneer wijken en dorpen dit onderwerp belangrijk vinden wijzen wij
ze op de mogelijkheden die de wijk- en dorpsbudgetten bieden om een AED aan te
schaffen. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft geld ter beschikking
gesteld om de kosten van een AED-inzet te kunnen vergoeden. Door deze regeling wordt
de drempel om een AED aan te schaffen lager.

De AED eigenaar kan de kosten AED-inzet verhalen op de Regionale
Ambulancevoorziening (RAV) die aanwezig is bij de reanimatie. De RAV kan vervolgens
de kosten verhalen op de zorgverzekering. Deze verandering maakt het voor AED
eigenaren stukken makkelijker.
Stimulerende rol gemeente
Op donderdag 3 september heeft er een oriënterend gesprek plaats gevonden tussen de
gemeente en de nieuwe voorzitter van de EHBO-vereniging Heerenveen.
De vereniging gaat kijken naar promotiemateriaal om potentiële burgerhulpverleners te
bereiken, vervolgens kan de gemeente dit via haar social media kanalen delen om extra
bereik te creëren. Er is afgesproken om binnenkort ook het vrijwilligersservicepunt te
betrekken om te kijken wat zij zouden kunnen betekenen. Regelmatig zal er nu contact
zijn, zodat knelpunten en informatie tijdig kunnen worden uitgewisseld.
Raadsbrief van 26 september 2018
Naar aanleiding van een toezegging in de raadsvergadering van 28 mei 2018 is het
onderwerp reanimatie (hulpmiddelen) in onze gemeente behandeld, middels een
raadsbrief. In de raadsbrief worden mogelijkheden geschetst die binnen de
verantwoordelijkheden vallen van de gemeente. Naar aanleiding daarvan heeft de
gemeente haar AED in een buitenkast geplaatst, waardoor deze 24 per uur per dag
bereikbaar is voor burgerhulpverleners. De raad en het college hebben vanuit de afdeling
P&O in juni 2019 een uitnodiging ontvangen om gezamenlijk een reanimatietraining te
volgen om publieke aandacht te vragen voor dit thema.
Gemeentelijke bijdrage HartslagNu
De gemeente heeft sinds kort afspraken gemaakt met HartslagNu en ontvangt twee keer
per jaar:
 Aantal (nieuwe) burgerhulpverleners
 Overzicht aantal beschikbare AED’s
 Rapportage met het aantal vrijwilligers dat per oproep is gealarmeerd, hoeveel
hebben gereageerd, wat de responsetijd is, en de gemiddelde afstand tot het
slachtoffer
De zorg en behoefte van de burgerhulpverleners is erg belangrijk. HartslagNu faciliteert
ook onderstaande punten voor onze gemeente en verenigingen.








Controle op paraatheid en inzet van AED’s en contact met AED-beheerders in de
gemeente
Telefonische bereikbaarheid van HartslagNu binnen 24 uur na inzet AED en/of
nazorg-vraag van burgerhulpverleners
Standaard nazorg onderzoek (versturen van vragenlijsten, verwerken respons en
behandelen vragen na reanimatiemeldingen)
Actief aanbieden van nazorg (regelmatig contact om waar nodig
burgerhulpverleners te begeleiden in het verwerkingsproces)
Faciliteren van een ontmoetingsplatform voor burgerhulpverleners, slachtoffers en
naasten
Communicatie met burgerhulpverleners ten behoeve van binding en behoud van
de gewaardeerde vrijwilligers
Communicatie met lokale stichtingen ten behoeve van binding, afstemming en
ondersteuning van hun gewaardeerde lokale inzet op het gebied van AEDburgerhulpverlening
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De informatie wordt weergegeven in tabellen en grafieken waardoor deze makkelijk af te
lezen zijn. Naast de informatie in de gemeente wordt dit ook afgezet tegen de landelijke
gegevens.
Wij willen uw bedanken voor de kritische blik en het meedenken aan deze vraagstukken.
Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze brief, mail of bel gerust met onze
regisseur Amanda IJsselmuiden, te bereiken op 0638297284 of
a.ijsselmuiden@heerenveen.nl .
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Heerenveen.
Namens dit college,
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