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Betreft: ongevraagd advies AED’s
Geacht College van Burgemeester en Wethouders,
Graag brengen we het volgende onder uw aandacht.
Naar aanleiding van enkele gebeurtenissen in 2018 waarbij AED’s levensreddend waren, hebben we
ons in de Adviesraad gebogen over de beschikbaarheid van AED’s in onze gemeente en de bekendheid
omtrent de beschikbaarheid ervan bij de bewoners.
Gebruik van een AED (Automatische Externe Defibrillator) kan levens redden. Bij een
hartstilstand is een AED van levensbelang. Het hart staat meestal niet helemaal stil, ook al lijkt
dat zo. De hartkamers worden heel snel en chaotisch geprikkeld, waardoor ze niet meer
samentrekken. Dit heet ventrikelfibrilleren. Een AED is dan nodig om het hart te resetten en
weer normaal te laten kloppen. Dit resetten noemen we defibrilleren.
Beschikbaarheid AED’s
In de gemeente Ouder-Amstel zijn op diverse plaatsen AED’s aanwezig, zo blijkt uit een globale
inventarisatie. Zo zijn ze te vinden:
-

In openbare ruimtes zoals het Gemeentehuis, Dorpshuis, Brandweer en het NS station.
Bij diverse sportverenigingen, scholen, winkels en bedrijven in de gemeente, zoals de
tennisclub, Axel Koenders, Jan Hekmanschool, Dienstencentrum en de Voetangel.
Bij particulieren.
Bij medische instellingen zoals de Bascule en de Viersprong (verplicht).
Bij huisartsen c.q. gezondheidscentra.

De beschikbaarheid van de AED’s is heel divers:
- Gedurende de openingstijden van winkels, scholen, sportverenigingen en bedrijven.
- Bij particulieren: afhankelijk van wanneer de bewoners thuis zijn.
- In openbare ruimtes, zoals station Duivendrecht: 7 dagen 24 uur (OV pas noodzakelijk).

-2Wij hebben de indruk dat weinig AED’s 24 uur gedurende 7 dagen per week beschikbaar zijn.
Bovendien zijn ze soms voorzien van een code of andere beveiliging om vandalisme te voorkomen.
Bekendheid
Veel inwoners zijn niet op de hoogte van de beschikbaarheid van AED’s in hun omgeving en weten
dikwijls niet hoe de AED’s werken.
Het Rode Kruis heeft op haar website een inventarisatie staan van beschikbare AED’s in de gemeente
Ouder-Amstel. Een dergelijke inventarisatie is ook door de Nederlandse Hartstichting gedaan. Deze
komen niet met elkaar overeen. Hoe actueel de inventarisaties zijn wordt niet vermeld.
Daarnaast vereist het bedienen van een AED een gedegen cursus, die regelmatig dient te worden
herhaald. Wij veronderstellen dat er onvoldoende bewoners geschoold zijn in het bedienen van een
AED.
Advies
In het kader van het lokale Gezondheidsbeleid en de grotere aandacht voor preventie in Nederland
willen wij u adviseren aandacht te besteden aan zowel de beschikbaarheid van AED’s, als aan de
bekendheid ermee.
Wij adviseren u te stimuleren dat een goede spreiding van de beschikbaarheid van AED’s tot stand
komt met een goede beschikbaarheid van 24 uur gedurende 7 dagen per week. Daarnaast moeten
voldoende bewoners geschoold zijn om een AED te bedienen. Verschillende manieren om te
informeren over beschikbare AED’s, zoals een app, kan de bewoners helpen adequaat te reageren op
noodsituaties en kan mensenlevens redden.
Met vriendelijke groet,
Namens de Adviesraad Sociaal Domein Ouder Amstel
Ellen Forbes, voorzitter

