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Informatieavond AED-hulpverleners 

Stichting HartveiligHardenberg 



Opening 
Samenstelling bestuur en vacatures 
Inzetten 
Verleden en toekomst 
AED adoptieplan 
Vervanging AED’s 
Pauze 
Arjen Hanekamp over HartslagNu 
Rondvraag 
Sluiting 
 

Agenda 



Samenstelling bestuur 

Secretaris: Gea Wind 
Penningmeester: Peter van den Honert 
Communicatie: Ina Timmer 
Voorzitter: Jan Nieuwenhuis 
Vacatures 



Positieve creatieve meedenkers om praktische 
invulling te geven aan onze toekomstplannen 

 
Betrokken bij hulpverlening in het algemeen 
en goed op sociale media  

Vacatures: wie zoeken we 



Inzetten 2017 

2017 tot nu toe 22 
 
2016   totaal 28 
 
2015   totaal 15 
 
2014   totaal 29  



Verleden 

Doelstelling was:  
“Het creëren van een dekkend netwerk van Automatische Externe 
Defibrillatoren (AED’s) gekoppeld aan een netwerk van 
gecertificeerde reanimatie- en AED-hulpverleners” 
 

Dekkend netwerk AED’s nagenoeg gehaald in 2016 door het 
plaatsen van de 100e AED bij koekbakkerij Nanning in 
Dedemsvaart 

 
Netwerk hulpverleners is overgenomen door HartslagNu. 



De Maat / Kievitshaar 

Balderhaar 

Kolenbranderbos 

Collendoorn 

Radewijk 

28.870 adressen waarvan 1.271 
buiten de dekking vallen = 22,7% 



Oplossing: 

Rechtstreeks bijplaatsen AED 
Is nog financiële ruimte voor 
Wel financiers zoeken 

 
AED-adoptieplan 

AED’s naar buiten halen 
Ambitieus plan (veel meer mensen betrekken) 

 



Toekomst 

Opvullen van de “gaten” 
 
Verfijnen van het netwerk 
Waarborgen beschikbaarheid AED’s 

Subsidiestroom op gang houden 
Gelden vanuit de gemeenschap genereren 

Onderhouden van het netwerk 
 
Monitoren netwerk van hulpverleners  
 



Verfijnen netwerk 

Bij “cruciale” 6 minuten grens gemiddeld eerste AED 
schok pas na 9,5 minuten 
 
Eerste ambitie: 4 minutengrens voor 
beschikbaarheid AED 





AED adoptieplan 

 
Bedrijven maar ook burgers, individueel of in 
gezamenlijkheid in de vorm van plaatselijk 
belangen, buurtverenigingen e.d. financieren een 
door HartveiligHardenberg geadviseerde AED 
inclusief kast en onderhoudscontract. 
 
Burgers en/of bedrijven doen individueel een 
jaarlijkse donatie en “adopteren” daarmee een 
(deel van) een AED via HartveiligHardenberg. 
 
HartveiligHardenberg ‘adopteert’ AED’s van burgers 
of bedrijven die hun AED voor de gemeenschap 
beschikbaar willen stellen door middel van het 
leveren van een bijdrage in de onderhoudskosten 
en/of de aanschaf van een buitenkast. 

 
 
 
 



Extra opdracht 
Naar buiten halen van AED’s die nu nog binnen hangen 

 
Speerpunt 

“Ontzorgen” van de AED eigenaren, bijvoorbeeld door: 
Regelen verzekering 
Regelen onderhoud 
Declareren van gebruikskosten bij ambulancedienst. 
 

Aandachtspunt 
Betrekken van meer mensen bij de uitvoering 

Coördinatoren en toezichthouders 
Extra bestuurslid? 
Ruchtbaarheid aan geven d.m.v. pers en sociale media 

AED adoptieplan 



Vervanging AED’s 

Gemiddelde levensduur AED 8 – 10 jaar 
 
Eerste AED’s aangeschaft in 2008 

Gefaseerd vervangen 
Prijzen gemiddeld wat lager dan de eerst aangeschafte AED’s 
Bijdrage stichting in onderhouds- en vervangingskosten? 

 
 



Vragen? 



Zaterdag 18 november 
Röpcke Zweers Ziekenhuis, vergaderzaal 10 
Aanmelden op: www.reanimaatje.nl 

 
 

 
 
 
 

http://www.reanimaatje.nl/


Koffiepauze 

Na de pauze: 
Arjen Hanekamp over HartslagNu 
Rondvraag 
Sluiting hapje - drankje - presentje 
 


