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Aanleiding
Door de CDA fractie zijn vragen gesteld over de plekken van de AED’s (automatische externe
defibrillators) en de bekendheid daarvan bij de bevolking.
Inhoud mededeling
Het ontwikkelen van gemeentelijk beleid op het gebied van AED’s is als speerpunt opgenomen in de
dit jaar door de gemeenteraad vastgestelde nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2009-2012.
Tijdspad
Het nieuw te ontwikkelen beleid op het gebied van AED’s zal gedurende de looptijd van de nota
Lokaal Gezondheidsbeleid 2009-2012 worden opgesteld. Wanneer dit precies gaat gebeuren en op
welke manier het nieuw te ontwikkelen beleid vorm zal krijgen, is op dit moment nog niet bekend.
Waarschijnlijk zal dit in 2010 opgepakt gaan worden.
Tussenliggende periode
Vooruitlopend op het nieuwe beleid zijn al een aantal zaken in gang gezet.
• Verstrekking AED’s aan een 11-tal sportverenigingen
Als gemeente zijn wij ons bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid als het gaat om
veiligheid en gezondheid van onze burgers. Dat is dan ook de reden geweest om aan het begin van
dit jaar, vooruitlopend op een AED-beleid, 11 sportverenigingen binnen de gemeente Aalten te
voorzien van een AED (door middel van het verstrekken van een aanschafvergoeding). Er is destijds
gekozen voor deze sportverenigingen omdat hier de risico’s op ernstig hartfalen het grootst zijn. Het
gaat hier om intensieve (duur)sport.
• Brandweer
In de gemeente Aalten is het vanaf april 2009 mogelijk dat, naast de ambulance, ook de brandweer
wordt ingeschakeld bij een melding van mogelijk hartfalen.
De Gemeente heeft hiervoor een convenant met Connexxion AmbulanceZorg en de GHOR
(Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen) ondertekend waarmee de inzet van First
Responder Brandweer teams in Dinxperlo en Aalten mogelijk is gemaakt.
Met de inzet van deze First Responder Brandweer (FRB) wordt , vooruitlopend op de komst van de
ambulance een snellere start van basale levensreddende handelingen (reanimatie plus de toepassing
van een AED -automatische externe defibrillator-) mogelijk. De kans op overleven en het verminderen
c.q. voorkomen van (rest)invaliditeit bij reanimatie van slachtoffers wordt hiermee vergroot.
De brandweerkorpsen zijn door Connexxion AmbulanceZorg opgeleid en getraind voor deze nieuwe
taak.
De inzet van de First Responder Brandweer wordt bepaald door de Meldkamer Ambulancezorg en
komt niet in plaats van, maar aanvullend naast de gebruikelijke ambulancezorg. Als inzetcriteria geldt
de melding voor een reanimatie of vermoeden daarvan als gevolg van een hartstilstand.
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• Oriënterend gesprek Hartveilig Wonen
Verder is er een oriënterend gesprek geweest met de werkgroep van het project Hartveilig Wonen,
een gezamenlijk initiatief van de Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland, Ambulancezorg Noord
en Oost Gelderland, Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen en RAV Noord en Oost
Gelderland. Hartveilig Wonen is een hulpsysteem waarbij vrijwilligers uit de omgeving snel (via een
sms, binnen 6 minuten) ter plaatse kunnen zijn om iemand met een hartstilstand te reanimeren.
• Inventarisatie van de in de gemeente aanwezige AED’s
Daarnaast wordt momenteel geprobeerd om tot een overzicht te komen van alle binnen de gemeente
aanwezige AED’s. Deze inventarisatie wordt verzorgd door de afdeling Bestuurszaken.

Gestelde vragen
Aan de hand van het bovenstaande komen wij tot onderstaande antwoorden op de gestelde vragen.
• Verdeling, bereikbaarheid en de rol van de gemeente daarin (vraag 1 en 2)
De lopende inventarisatie van de in de gemeente aanwezige AED’s kan een beeld scheppen van de
verdeling en de bereikbaarheid van de AED’s binnen de verschillende dorps- en buurtkernen. Deze
inventarisatie zal, zodra gereed, betrokken worden bij het opstellen van gemeentelijk beleid. In het
beleid is tevens aandacht voor de gemeentelijke rol.
• Informatieverstrekking (vraag 3 en 4)
In het nog op te stellen beleid zal aandacht zijn voor de communicatie van dit beleid in de richting van
de inwoners. Omdat het beleid nog opgesteld dient te worden, is nu nog niet te zeggen hoe het een
en ander er uit komt te zien.
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