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1 0 DEC. 2013

Geachte heer, mevrouw,
In april 2013 hebben wij u mondeling geïnformeerd over de stand van zaken rondom de
inzet van Automatische Externe Defibrillatoren (AED's) door burgerhulpverleners. We zijn in
regionaal verband al enige tijd de mogelijkheden aan het onderzoeken hoe we deze
ontwikkeling kunnen faciliteren. De kans op overleven is immers het grootst wanneer er
binnen zes minuten acute hulp wordt verleend. Een ambulance kan niet altijd binnen deze
eerste en cruciale minuten arriveren. Vrijwilligers, die zijn aangesloten bij de
burgerhulpverlening bij reanimatie kunnen deze acute hulp in veel gevallen wel bieden.
In de regio Kennemerland wordt het nu mogelijk om burgerhulpverleners op te roepen.
Daarvoor wordt het systeem Hartveilig Wonen gebruikt. In dit systeem worden goed
opgeleide vrijwilligers en de beschikbare publiek toegankelijke AED's geregistreerd. Als een
hartstilstand wordt gemeld, kan de meldkamer de ambulance alarmeren en daarnaast
tegelijkertijd een aantal vrijwilligers oproepen. De oproep aan de vrijwilligers, die wonen of
werken in de buurt van het slachtoffer, gaat via een sms- oMpp-bericht. Een deel van de
vrijwilligers wordt gevraagd naar de locatie van het slachtoffer te gaan om de hulpverlening
te starten, een ander deel om de dichtstbijzijnde AED op te halen, zodat zo nodig
geprobeerd kan worden met een stroomstoot de hartcirculatie te herstellen.
Om te voorkomen dat er te veel mensen rond het slachtoffer komen, wordt op het moment
dat de meldkamer zeker weet dat er vier vrijwilligers onderweg zijn naar het slachtoffer aan
de overige opgeroepen vrijwilligers een bericht gestuurd dat hun inzet niet meer nodig is.
Het project burgerhulpverlening bij reanimatie wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid
van de Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Kennemerland.
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In Haarlemmermeer zijn al veel goed opgeleide vrijwilligers en ook tientallen AED's.
Hartveilig Wonen doet een oproep aan vrijwilligers om zich te registreren en aan de
eigenaars van AED's om hun apparaten publiek toegankelijk te maken. Bestaande
burgerinitiatieven zoals stichting AED Nieuw-Vennep en stichting BuurtAED in Overbos
kunnen zich aansluiten bij Hartveilig Wonen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,
de secretaris,
dewirgemeester.
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