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HEEL EINDHOVEN HARTVEILIG

• Tom Hoksbergen - dagvoorzitter



Programma
• Welkom door Eindhoven Hartveilig (EHV)

• Gemeente Eindhoven 

• Meldkamer Ambulance

• Burgerhulpverlener en initiatiefnemer

• Brandweer en Ambulance

• 6-minutenzone Stichting Kloppend Hart voor Lingewaard

• Eindhoven Hartveilig

• BuurtAED en Hartstichting -> AED voor Vaartbroek



Welkom

• Wie zijn EHV?

• Waarom EHV?

• Waarom deze avond?



Gemeente Eindhoven

• Rob Woltinge

• Gebiedscoördinator



Meldkamer

• Tjerk Langman

• Centralist meldkamer ambulance 

• Raadslid



Burgerhulpverlener

• Pieter Hessels

• EHBO/BHV-instructeur

• Eerste Eindhovense 6-minutenzone



Brandweer
• Bram Braams

• Plaatsen van kazerne

• Uitruk

• Brandweer en reanimatie

• Wie komt er nog meer

• Soms een verrassing

• Samenwerking

• Tip



6 - minutenzone 



Plaatsen van kazerne 

• Kazerne Eindhoven, Post Woensel.  



Plaatsen van kazerne 

• Kazerne Eindhoven, Post Centrum. 



Plaatsen van kazerne 

• Kazerne Helmond, Post Helmond. 



Plaatsen van kazerne 

Sinds afgelopen woensdag 21 Maart, zitten er 4 beroepscollega’s 24 uur 
per dag, 7 dagen in de week op de TU/e. 



Uitruk

4 Beroeps posten in Zuidoost-Brabant. 

Uitruk overdag binnen de minuut en in de nacht 
1.30. 

Alle collega’s zijn geschoold

Zuurstof aanwezig op de auto 

Altijd met 4 man aanwezig ter ondersteuning van 
de collega’s van de Ambulance dienst. 



Brandweer en reanimatie 

• Brandweer Zuidoost-Brabant rukt heel veel uit 

voor reanimaties. Post Helmond had ongeveer 

100 meldingen en de beide kazernes van 

Eindhoven hadden ongeveer 270 meldingen. 



Wie komt er nog meer 

• Wij komen samen met de politie en ambulance 

dienst ter plaatse. En ook zien we steeds meer 

dat er bugerhulpverleners komen. 



Soms een verrassing! 

• Het komt voor dat de brandweer als 1e ter 

plaatse is, mensen staan dan soms raar te 

kijken als wij naar binnen stormen. 



Samenwerking

• Als de ambulance ter plaatse is, gaat de 

brandweer door met masseren en de ambulance 

dienst, neemt de beademing over en dient 

medicatie toe. 

• Brandweer levert daarnaast nog hand en 

spandiensten. 



Tip

• Onze boodschap aan de burger is: 

• Hopelijk kunnen er in de toekomst altijd nog meer 

Nederlanders reanimeren. De 1e 6 minuten zijn 

van levensbelang. 



Ambulance

• Standplaats ambulances Eindhoven

• Waarom komen er 2 ambulances?

• Waarom is reanimeren door omstanders zo belangrijk?

• Waarom niet stoppen en weggaan als ambulance er is? 

• Wat doen wij als we bij het slachtoffer zijn?

• Hart4All



• Nico Gerritsen - voorzitter

• Maarten van den Bosch - secretaris



Het ontstaan. . . . .

Begin 2005 oriënterende bijeenkomst:

• Ruime vertegenwoordiging uit de samenleving

• Eventuele opzet van een burgerhulpverleningsinitiatief

Resultaat:

Start werkgroep met als opdracht te onderzoeken of er
voldoende draagkracht is voor een dergelijk initiatief



Tijd voor actie . . . . .

• Kersenfeest Gendt

• Huissense dag

• Ponymarkt
Bemmel



Oprichting . . . . .

Stichting Kloppend Hart voor Lingewaard opgericht op 
19 oktober 2005

Doelstellingen
De gemeente Lingewaard “Hartsafe”  te maken door:
• het (laten) plaatsen van zo veel mogelijk AED’s op een 

dusdanige wijze dat deze binnen vijf minuten 
gebruiksklaar is

• het opleiden en opgeleid houden van zo veel mogelijk 
vrijwilligers binnen de gemeente



Organisatie

Bestuur:
• voorzitter (onafhankelijk)
• penningmeester (onafhankelijk)
• secretaris (onafhankelijk)
• NRR-gecertificeerde instructeur
• afgevaardigde namens de EHBO-verenigingen
• afgevaardigde namens de wijkplatforms
• gemeente-ambtenaar



Comité van aanbeveling

Comité van aanbeveling bestaat uit:

• notabelen uit de gemeente, zoals o.a. huisarts, 

registeraccountant, wethouder, notaris

• later toevoeging van de huidige voorzitter van de 

Nederlandse Reanimatie Raad

Dit comité geeft gevraagd en ongevraagd adviezen



Keuze voor AED

• vocht- en weersbestendig

• onderhoudsvriendelijk

• gebruiksvriendelijk

• tegen concurrerende prijs



Certificering

Certificering door de Nederlandse Reanimatie Raad:

In eerste instantie voor 2 jaar, daarna voor onbepaalde tijd



AED alert . . . . .

Afspraak met Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (112):

• Overeenstemming over juridisch tekst op registratieformulier.

• Stichting meldt vrijwilligers aan bij AED Alert, wijzigt gegevens en 
verwijdert, indien nodig, de gegevens.

• Superuser toegang tot systeem

Uw AED  (sn: X09B390173) 

op 6666AK, xx wordt mogelijk 

gebruikt bij reanimatie. 

Controleer later of deze 

gebruikt is  en vervang indien 

nodig elektroden/batterijen

09.25. Ga naar Eikhof  xx, 

GENDT, haal AED. Ga 

dan naar Hendrik 

Braamstraat xx, GENDT

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden



Scholierenproject

In april 2009 pilot met 3 brugklassen TTO OBC.

Sindsdien jaarlijks opleiden van de brugklassers en 
herhalingslessen aan de leerlingen van de klassen 2 en 3.



Herkenbaarheid

Introductie veiligheidshesjes op verzoek van VGGM. 



Vervanging AED na 10 jaar

• WIFI

• controle op afstand

• zelftest



Dag van de Veiligheid 



Stand van zaken . . . . .

• Ruim 3.300 vrijwilligers opgeleid

• Ruim 900 scholieren opgeleid

• Ruim 1.100 vrijwilligers aangemeld bij HartslagNU

• Ruim 250 AED’s in beide gemeenten, 

waarvan 170 AED’s 24/7

• reanimatiepartner van Hartstichting

• periodiek contact VGGM





Gendt







Eindhoven Hartveilig

• Overleg met gemeente Eindhoven

• Overleg RAV (GGD)

• Beheer AED’s 

• Website EHV

• Een inzet gehad wat nu? 



Overleg met gemeente
• AED’s gemeente worden aangemeld

bij HartslagNu

• AED’s worden bereikbaar (ingang/sluis/kast)

• BHV-ers gemeente worden betrokken

• Nieuw aan te schaffen AED’s in overleg met EHV

• Locatie AED’s HartslagNu inzichtelijk

• Slimme stad met opendata (connected AED’s)

• Openen kasten met app en slimme verlichting?



Overleg RAV

• Samenwerking Ambulance

• Herkenbaarheid met hesjes HartslagNu

• RAV sponsort mogelijk de hesjes

• Minimaal 1 hesje bij de AED

• Verbruikskosten AED na inzet

• Pads uitwisselbaar

• Uitlezen AED



Beheer AED’s
• AED is een middel niet het doel

• Meld AED’s ZELF aan bij HartslagNu

• AED voorzien van adres en evt. graveren (EHV###)

• Verzekeren afhankelijk van risico’s

• AED kast met/zonder (pin)slot en verzegeling

• Zelfbeheer AED’s (via wifi of 3G) heeft voorkeur

• Locatie AED’s HartslagNu inzichtelijk

• Website EHV



Website EHV

• Kennis delen en verbinden

• Locatie AED’s HartslagNu inzichtelijk

• Contactgegevens 6-minutenzone wijken

• Eigen mailadres wijknaam@eindhovenhartveilig.nl

• Samenwerking burgerhulpverleners – 10 geboden

• Opleiding en 6-minutenzone trainingen

• ‘Veel gestelde vragen’ en ‘meld je inzet’

www.eindhovenhartveilig.nl

http://www.eindhovenhartveilig.nl/


Website EHV

http://www.eindhovenhartveilig.nl/


Een inzet wat nu?

• Zorg voor opvang, liefst op locatie – Hart4All 

(trek hesje aan / opschrijven namen)

• Ga na afloop evt. iets samen drinken 

• Informeer indien mogelijk de vrijwilligers in jouw wijk

• Laat betrokkenen hun inzet melden – website EHV

• Organiseer een evaluatie ook voor buurwijk(en)

• Vraag of er behoefte is aan nazorg 

• Zorg dat de AED weer inzetbaar is



BuurtAED



BuurtAED.nl aanbod

BuurtAED met Rotaid buitenkast

€ 1.499 (Incl BTW)

•Philips HeartStart FRx AED

•Buitenkast met verzegeling

•5 jaar onderhoud- en servicepakket

•Totale waarde: € 2.475

•Bijdrage Philips: € 976

•Inzamelen met buurt: € 1.499

BuurtAED met Aivia buitenkast

€ 1.629 (Incl BTW)

•Philips HeartStart FRx AED

•Buitenkast met pincode slot

•5 jaar onderhoud- en servicepakket

•Totale waarde: € 2.681

•Bijdrage Philips: € 1.052

•Inzamelen met buurt: € 1.629

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj3xta16efZAhWJC-wKHWcrB3oQjRwIBg&url=https://buurtaed.nl/&psig=AOvVaw3-pcq50Zm3Va6w7m0Xh3QA&ust=1520979794961713


BuurtAED.nl - online crowdfund platform 
BuurtAED.nl – online platform



Overzicht gestarte crowdfund acties



Persoonlijke actiepagina met donaties



Bijzondere verhalen



• Crowdfundactie voor AED met buitenkast en servicecontract.

• Voorwaarden
• Buiten ophangen, 24 uur per dag toegankelijk.

• Kast wordt voorzien van stroom.

• De AED wordt aangemeld bij het oproepsysteem voor burgerhulpverleners.

• Iedereen kan een actie starten in de buurt.

• 30 dagen om geld in te zamelen.

• Ondersteuning door BuurtAED.nl

Samengevat



Ga naar BuurtAED.nl - doe mee – zegt het voort !



AED voor Dommelbeemd 


