SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE
Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden.
INDIENING
Steller vragen: Heleen Hooij, VVD-fractie
Datum:
19 november 2018
Onderwerp:

Dekkend AED-netwerk in Heemstede

Wijze van beantwoording:
Schriftelijke vragen worden binnen maximaal 30 dagen schriftelijk beantwoord.
Indien anders gewenst:

Graag beantwoorden vóór 28 november 2018 omdat fractievergadering is op 27 november 2018.
VRAGEN
1) Waarom heeft de gemeente Heemstede een ander beeld bij de beschikbaarheid van een
AED - binnen 6 minuten - op de Lanckhorstlaan dan de vrijwilliger voor De Hartstichting (zie
toelichting hierna)?
2) Hoe lang duurt het gemiddeld voordat een ambulance ter plaatse is bij iemand met een
hartstilstand in Heemstede?
3) Wat is het beleid van de gemeente Heemstede met betrekking tot ‘een goed netwerk van
Automatische Externe Defibrillatoren (AED) dat 24/7 kan worden ingezet’?
4) Hoeveel AED’s heeft Heemstede in de openbare ruimte op dit moment en hoe hoog is de
dekking?
5) Wat moet er gebeuren om het dekkingspercentage te verhogen?
6) Wanneer wordt het dekkingspercentage van 80% hartveilig bereikt?
7) Als dit percentage (80%) nog niet is bereikt, wat moet er gebeuren om dit te realiseren?
8) Wanneer wordt het dekkingspercentage van 100% hartveilig bereikt en wat moet daarvoor
(nog) gebeuren?
9) Welke kosten zijn ermee gemoeid om respectievelijk 80% en 100% dekking te realiseren?
En welke subsidiestromen kan Heemstede hiervoor aanwenden?
10) Wat is de reactie van het college om op openbare laadpalen in Heemstede ook AED’s te
plaatsen (zie toelichting hierna)?

Toelichting
Bij een hartstilstand zijn de eerste zes minuten cruciaal. Met de inzet van een AED zijn de
overlevingskansen hoog; veel hoger dan handmatige reanimatie.
In De Heemsteder d.d. 15 november 2018 schrijft een vrijwilliger voor De Hartstichting, woonachtig op
de Lanckorstlaan, dat de dichtstbijzijnde AED voor haar bij de Barger Mavo is. Zij merkt op dat die
AED niet binnen 6 minuten beschikbaar is op de Lanckhorstlaan (en directe omgeving). Ook schrijft zij
dat de gemeente haar actie (te weten: AED op de Lanckhorstlaan realiseren door ‘buurt’ funding) niet
steunt omdat er voldoende AED’s in de buurt zijn.
Er is in Nederland gebrek aan openbare locaties voor de plaatsing van AED’s die 24 uur per dag
bereikbaar zijn. De Delftse organisatie City AED pakt dit probleem aan door openbare laadpalen voor
elektrisch rijden uit te rusten met AED’s. De laadpaal in de woonwijk krijgt zo opeens een
levensreddende functie.
Statistieken geven aan: 30.000 keer per jaar een hartstilstand en 75% daarvan gebeurt op straat of
thuis. Elk jaar worden 2.500 levens gered in Nederland middels landelijk 24/7 AED netwerk.
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