20 januari 2018
Raadsinformatiebrief Burgerhulpverlening en beschikbaarheid AED’ in Eindhoven

Geachte raadsleden,
Bij het verschijnen van deze brief zijn er in Eindhoven 2500 vrijwilligers aangemeld als burgerhulpverlener
en zijn meer dan 15 wijken bezig om een hartveilige 6 minutenzone te worden. (zie bijlage 1)
Met deze informatiebrief wil Eindhoven Hartveilig zichzelf voorstellen aan de raad, uitleg geven over het
begrip ‘hartveilig’ en waarom zoveel Eindhovense burgers dit burgerinitiatief belangrijk vinden.
Aanleiding
Donderdag 18 januari 2018 organiseerde het Bewoners Platform Woensel West voor haar bewoners een
politiek debat met lijsttrekkers van 10 partijen. Burgerparticipatie en veiligheid waren belangrijke
onderwerpen waarover gedebatteerd werd en vragen gesteld konden worden.
Vanuit het publiek kwamen vragen over de beschikbaarheid van AED’s (Automatische Externe
Defibrillator) en welke rol de gemeente Eindhoven hierin kan hebben.
Achtergrond
Dick Veenstra van het Platform Woensel-Noord stelde de lijsttrekkers tijdens het politiek debat de vraag
waarom er geen AED’s mogen worden ophangen aan de buitenzijde van gemeentelijke gebouwen.
Vervolgens ontstond een discussie over de beschikbaarheid van de gemeentelijke AED’s voor
burgerhulpverleners in Eindhoven.
Een van de raadsleden gaf tijdens het debat aan dat er voldoende AED’s zijn aangemeld bij de app van het
Rode Kruis. Hierop werd door de initiatiefnemers van Eindhoven Hartveilig gereageerd dat de meldkamer
ambulance het alarmeringssysteem van HartslagNu gebruikt en dat de AED’s dus moeten zijn aangemeld
bij HartslagNu (www.hartslagnu.nl). Vervolgens werd de vraag gesteld waarom alle AED’s die zijn betaald
door de gemeente (= de gemeenschap) allemaal binnen hangen in gemeentelijke gebouwen,
sportaccommodaties, gemeenschapshuizen etc. en niet (24/7) beschikbaar zijn voor burgerhulpverlening.
In 2011 is men in Acht als eerste gestart met een 6 minutenzone en het trainen van vrijwilligers. Andere
wijken zijn na een aantal succesvolle reanimaties hetzelfde voorbeeld gaan volgen. In de naastgelegen
wijken de Achtse Barrier en Prinsejagt zijn nu ook voldoende vrijwilligers en AED’s om hartveilig genoemd
te worden. En ook de wijken Blixembosch en Heesterakker zijn al aardig op weg.
Bij HartslagNu zijn op dit moment in Eindhoven 2500 burgerhulpverleners aangemeld die zich vrijwillig
willen inzetten voor hun buren, terwijl er in de meeste wijken en als voorbeeld het centrum nauwelijks
AED’s beschikbaar zijn. (zie bijlage 2)
De commissie Eindhoven Hartveilig (EHV)
EHV is een burgerinitiatief gevormd uit commissieleden uit verschillende wijken en bestaat momenteel uit
de volgende leden:
- Guido Wilmes, initiatiefnemer Eindhoven Hartveilig en oprichter Hart voor Acht
- Bastiën van der Hoeff, oprichter 6-minutenzone Putten en Riel
- Bas Wiebinga, medeoprichter Achtse Barrier Hartveilig
- Tom Hoksbergen, oprichter Hartveilig Dommelbeemd
- Henny Pietersma, oprichtster Hartveilig Heesterakker
- Bart Vullings, Prinsejagt Hartveilig
- Marya van de Weijer, Bewoners Platform Woensel-Noord
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EHV zal tot het een stichting wordt, voorlopig als werkgroep ‘Hartveilig’ onder het Bewoners Platform
Woensel Noord gaan functioneren. We zijn dan vast een erkende identiteit, maar blijven autonoom
functioneren en zijn dan een commissie die overkoepelend werkt. De wijkteams in heel Eindhoven blijven
zelf hun 6 minutenzones regelen op de manier die voor hen het beste werkt. Wel kunnen we hen
adviseren en ondersteuning bieden bij het opzetten van nieuwe 6 minutenzones in de wijken. We
vertegenwoordigen de wijkteams in contacten met instanties en externe partijen.
Wat is het doel van EHV?
Eindhoven Hartveilig vertegenwoordig alle 6 minutenzone
initiatieven in Eindhoven en heeft als doel het stimuleren dat heel
Eindhoven een hartveilige stad wordt. Dat wil zeggen dat
vrijwilligers voordat de professionele hulpdiensten zijn gearriveerd,
binnen 6 minuten de juiste zorg kunnen bieden bij een patiënt met
een circulatiestilstand. Dit wordt gedaan door de inzet van getrainde
burgerhulpverleners en AED’s die zijn aangemeld bij het burgerhulp
alarmeringssysteem van HartslagNu.
Wat betekend ‘hartveilig’?
Een hartveilige zone is een wijk of stad die in zijn geheel als een 6 minutenzone gezien mag worden. Hij
bestaat uit een aaneenschakeling van 6 minutezones (gebouwen, straten of buurten) en is meestal
(wijk)grens overschrijdend. Een wijk kan nooit in een keer hartveilig zijn en doet dat meestal, afhankelijk
van de grootte, aantal vrijwilligers en budget, in verschillende fases.
Wat is een 6 minutenzone?
Een 6 minutenzone is een gebied (straat of buurt) dat zo is ingericht dat burgerhulpverleners binnen 6
minuten de juiste hulp kunnen bieden bij een circulatie stilstand (hartstilstand):
112 bellen -> starten met reanimeren -> AED inzetten.
Hiermee wordt de kans op overleven van het slachtoffer aanzienlijk vergroot. Hulpdiensten kunnen vaak
door het drukke stadsverkeer en aanrijdtijd niet binnen 6 minuten aanwezig zijn. Na 6 minuten treed
echter, als er niet gereanimeerd wordt, onherstelbare hersenschade op en is het hart minder gevoelig
voor een stroomstoot. Dus ook de snelle inzetten van een AED is erg belangrijk!
Wat is nodig voor een 6 minutenzone?
Voor een goed werkende 6 minutenzone zijn nodig:
- Voldoende burgerhulpverleners die aangemeld zijn bij HartslagNu
- Voldoende AED's verdeeld over het gebied (4 per km2) die 24/7 beschikbaar zijn en zijn aangemeld bij
HartslagNu
NB. HartslagNu (www.hartslagnu.nl) is onderdeel van Ambulancezog Nederland en dus ook van de RAV
regio Brabant-Zuidoost.
Burgerhulpverleners
Burgerhulpverleners zijn vrijwilligers die opgeleid zijn als EHBO'ers, BHV'er of een reanimatie/AED training
hebben gevolgd, vaak in hun eigen wijk. Zij dienen in het bezit te zijn van een geldig certificaat EN
aangemeld bij het alarmeringssysteem van HartslagNu. Zij zijn het hart van dit burgerinitiatief en kunnen
het verschil maken tussen leven of dood.
Zonder goed getrainde burgerhulpverleners, niet geïnformeerde buurtbewoners en geen of slecht
afgestemde samenwerking met hulpdiensten is het ophangen van AED’s zinloos en een 6 minutenzone
niet te realiseren.
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Hoe werkt HartslagNu?
Als een telefonische melding via 112 binnenkomt bij de
Meldkamer Ambulancezorg (MKA) zal de
meldkamercentralist de burgerhulpverleners in de buurt
van het slachtoffer een SMS-bericht of app bericht sturen.
De instructie op de mobiele telefoon vermeldt de plaats
van de AED (en evt. pincode) en het adres van het
slachtoffer. Het bericht wordt binnen een straal van 1,5
km gestuurd naar maximaal 30 burgerhulpverleners van
wie de locatie het dichtst bij het adres van het slachtoffer
ligt. 20 burgerhulpverleners worden naar de AED gestuurd
en vervolgens naar het slachtofferen, 10 worden direct
naar het slachtoffer gestuurd.
Belang van burgerhulpverlening
GGD Ambulancezorg Brabant-Zuidoost is overtuigd van het belang van burgerhulpverlening. (zie bijlage 3)
Zij schrijven in een raadsinformatiebrief van 9-12-2016 dat de overlevingskans bij hartproblemen groter
wordt bij het aansturen van burgerhulpverleners. Zij geven echter ook aan dat dit niet onder hun
verantwoordelijkheid valt, maar hiervoor samen met de gemeente naar de mogelijkheden wil kijken om
een zo groot mogelijk dekkend netwerk (6 minutenzone) te creëren. Eindhoven Hartveilig biedt die
mogelijkheid, gezien de ervaring en contacten die wij hebben in alle Eindhovense wijken met 6
minutenzone.
Een 6 minutenzone red niet alleen levens
In Nederland krijgt jaarlijks 1 op de 1.000 inwoners een circulatiestilstand, ook wel hartstilstand genoemd.
Van die slachtoffers worden er ongeveer 10.000 gereanimeerd. Dat zijn gemiddeld 220 reanimaties,
alleen al in Eindhoven. De meeste reanimaties gebeuren bij de mensen thuis.
Bij een hartveilige wijk of gemeente gaan bewoners zelf aan de slag. Ze organiseren reanimatiecursussen
en herhalingsavonden in de wijk, informeren buurtgenoten, zorgen voor middelen (AED + kast) en
onderhouden die na een inzet. Ze informeren over het functioneren van een 6-minutenzone. De
burgerhulpverlener werkt vaak samen met buurtgenoten wanneer hij opgeroepen wordt naar een
reanimatie. Naast het reanimeren en bedienen van een AED vangt hij de hulpdiensten op, ondersteunt
betrokkenen van het slachtoffer, brengt de partner van het slachtoffer eventueel naar het ziekenhuis,
helpt het huis na een invasie van hulpverleners (soms is er zowel politie, brandweer als
ambulancepersoneel aanwezig na een oproep) weer toonbaar te maken zodat de familie bij thuiskomst
uit het ziekenhuis daar niet mee lastig gevallen wordt. Kortom de burgerhulpverleners zetten zich in voor
het leven van de patiënt en hun naasten die tevens hun buurtgenoten zijn. Na een reanimatie wordt er
meestal ook nazorg geregeld, want ook daar is vaak behoefte aan. Voor veel hulpverleners is het
reanimeren een schokkende ervaring. Deze nazorg wordt door de wijkteams geregeld, zowel door
professionals maar ook door het stimuleren van lotgenotencontact.
Waar kan de gemeente Eindhoven ons bij ondersteunen?
- Veel AED's zijn betaald met gemeenschapsgeld bijvoorbeeld de AED’s die
binnen overheidsgebouwen, sportaccommodaties en wijkgebouwen
hangen. Deze zouden ook beschikbaar moeten zijn voor
burgerhulpverleners door aangemeld te zijn bij HartslagNu.
- Deze AED’s zouden bij voorkeur ook 24/7 beschikbaar moeten zijn door
buiten het gebouw op te hangen in een geschikte AED kast
- EHV wil een adviserende rol hebben bij het aanmelden en op de locaties
waar ze komen te hangen. Dit om inzicht te krijgen in de dekking en inzet en
te voorkomen dat er snel problemen zijn met vandalisme of diefstal.
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Erkenning dat een 6 minutenzone van toegevoegde waarde is voor Eindhoven is van groot belang. Niet
alleen voor het gezondheidsaspect maar ook sociaal. Tijdens de cursus leren wijkgenoten elkaar beter
kennen en leren ze samenwerken. Daarnaast zorgt het voor betrokkenheid bij de buurtgenoten. Het
stimuleert tevens de leefbaarheid en veiligheid in de wijken.
Daarnaast zou de gemeente EHV kunnen faciliteren
Hierbij denken wij onder andere aan:
- Eindhovenaren informeren over het bestaan en de werking van burgerhulpverlening
- publicatie met betrekking tot het stimuleren dat alle AED’s in de stad aangemeld worden en bij
voorkeur ook 24/7 beschikbaar
- Eindhovenaren aansporen tot het volgen van een reanimatie en AED training.
- stimuleren van mensen om zich aan te melden bij HartslagNu als ze een geldig BHV, EHBO of
reanimatiecertificaat hebben
- kosteloos beschikbaar stellen van ruimtes in de wijken voor reanimatiecursussen, vergaderingen en
nazorg m.b.t. dit onderwerp
- bekostigen van flyers, posters en een banner voor informatiestand
- periodiek een stuk publiceren in Groot Eindhoven en op haar website
- stimuleren van het opzetten van 6 minutenzones in alle wijken van de stad en verwijzen naar EHV
- de gemeente Eindhoven zou, als onderdeel van een ‘slimme’ stad ervoor kunnen zorgen dat op de
site www.data.eindhoven.nl alle AED’s zichtbaar zijn die in de database van HartslagNu zijn
aangemeld voor burgerhulpverlening
- faciliteren van de website van Eindhoven Hartveilig
We zijn bezig met het maken van een nieuwe uitgebreide website met alle informatie die we willen
delen met andere wijken en waar ook iedere wijk met een 6 minutenzone een eigen pagina op krijgt
met url www.eindhovenhartveilig.nl/wijknaam. Ook krijgen alle initiatieven een eigen mailadres met
wijknaam@eindhovenhartveilig.nl
- ondersteunen bij het informeren en delen van informatie naar Eindhovense wijken, scholen,
overheidsinstanties en samenwerkingspartner
- eventueel helpen door maatschappelijk verantwoord in te kopen van AED's die vervolgens zonder
winst doorverkocht worden aan wijkteams
- faciliteren in het ophangen van AED kasten
- ondersteunen bij het bieden van nazorg
De uitvoering van de 6 minutenzones (aanschaffen en onderhouden van AED's en opleiden van mensen
etc.) moet naar onze mening bij de vrijwilligers in de wijken liggen en niet bij de gemeente. Deze
burgerparticipatie is noodzakelijk bij een terugtredende overheid en vergroot de betrokkenheid in de
wijken. Op deze manier blijft de continuïteit het best gewaarborgd.
Taken die Eindhoven Hartveilig op zich kan nemen
EHV zal contacten onderhouden met:
- alle wijken
- gemeente, dorps- en wijkraden
- meldkamer ambulancezorg, brandweer en evt. politie
- HartslagNu
- Hartstichting
- EHBO-verenigingen en Rode Kruis
- Reanimatieopleiders
- AED aanbieders en fabrikanten
- Scholen en bedrijven
- andere 6 minutenzones buiten Eindhoven
Met als voornaamste doel het geven van voorlichting aan de wijkteams.

V2018028

4

Bijlagen
Bijlage 1

Overzicht database HartslagNu op postcode in Eindhoven

16-1-2018

Postcode aantal burgerhulpverleners
aantal AED's 6-minzonewijknaam
5611
158
1
Centrum, Irisbuurt
5612
133
0
Woensel-Zuid, Limbeek, Fellenoord
5613
47
1
Lakerlopen, Villapark
5614
34
0
Tuindorp, Joriskwartier
5615
51
0
Schrijversbuurt, Elzent, Looiakkers, Bloemenplein
5616
136
2
Vonderkwartier, Philipsdorp, De Bergen, Hagekamp
5617
17
0
Strijp S
5621
37
0
Groenewoud
5622
58
0
Barrier, Krionehoef, Mensfoort
5623
113
4
Generalebuurt, Oude Toren, Rapenland
5624
89
6
Prinsejagt, Driehoeksbos
5625
82
0
Jagershoef, t Hool, Vlokhoven
5626
150
10
Acht
5627
165
7
Achtse Barrier
5628
98
2
Woenselse Heide, Tempel
5629
131
3
Blixembosch
5631
82
1
Koudehoven, Karpen, Oude Gracht, Eckartdal
5632
148
7
Heesterakker, Eckart, Luytelaer, Vaartbroek
5633
22
3
Bokt, Esp
5641
63
2
Gijzenrooi, Schuttersbosch, Leenderheide
5642
51
0
Doornakkers
5643
43
2
Kruidenbuurt, Poeijers, Burhplan, Sintenbuurt
5644
71
0
Gennep, Roosten, Eikenburg
5645
24
3
Putten, Riel, Tivoli
5646
20
1
Muschberg Geestenberg, t Hofke, Urkhoven
5651
35
2
Drents Dorp, Zwaanstraat, Wielewaal
5652
95
9
Hurk, Lievendaal, Het Ven
5653
68
1
Genderbeemd, Genderdal
5654
75
3
Bennekel, Blaarthem, Rapelenburg
5655
30
0
Hanevoet, Ooievaarsnest
5656
40
0
Beemden
5657
56
2
Flight Forum, Meerbos
5658
71
0
Meerhoven
totaal
2493
72
3111 inwon. per AED
Initiatief bezig met 6 minutenzone
Bron: www.hartslagnu.nl
% is burgerhv
Hartveilige 6 minutenzone
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Bijlage 2
CENTRUM EINDHOVEN PAS 1 AED BESCHIKBAAR

Mocht iemand in het weekend in het centrum op straat een hartstilstand krijgen, bijvoorbeeld voor de
GGD(!) of bij het stadhuis, dan is er slechts 1 AED beschikbaar voor burgerhulpverlening. Alleen overdag
heeft de moskee haar AED aangemeld. Geweldig dat zij dit als enige hebben gedaan maar dat is natuurlijk
nog veel te weinig. Waarom zijn al die andere AED's niet aangemeld bij www.hartslagnu.nl?

bron: flyer GGD Ambulancezorg Brabant Zuidoost
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Bijlage 3
Raadsinformatiebrief Onderzoek Spreiding en Beschikbaarheid Ambulancezorg BrabantZuidoost datum 9-12-2016

Laatste paragraaf brief t.b.v. Presentatie andere spreiding ambulanceposten in de regio 18-4-2017

Meer informatie:
Contactpersoon:
Telefoon:
Email:

www.eindhovenhartveilig.nl (website is 1 maart 2018 online)
Guido Wilme
06-41010886
info@eindhovenhartveilig.nl
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