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Onderwerp
Steenbergen Hartveilig- Adviesnota "Ontwerp, Realisatie en Beheer AED Netwerk Steenbergen"

Steenbergen; 16 april 2019

Aan de Raad,

Inleiding
Graag stellen wij u op de hoogte van de Adviesnota "Ontwerp, Realisatie en Beheer AED Netwerk 
Steenbergen" van Stichting AED Platform Nederland. De afspraak is dat in Q2 2019 de 
gemeenteraad wordt geïnformeerd over de uitkomst van het onderzoek wat het betekent om de 
gemeente Steenbergen hartveilig te maken. Wat betekent het om een 6-minutenzone in te richten in 
zowel de bebouwde kom als het buitengebied. U treft het advies als bijlage bij deze 
raadsmededeling aan.

Wettelijke verplichting
De eventuele aanschaf van AED's of het Hartveilig maken van de gemeente Steenbergen is geen 
wettelijke taak. Het staat gemeenten vrij hoe zij hiermee om willen gaan. Een voorliggende 
voorziening die aanwezig is, is de RAV. Met de inzet van een ambulance wordt professionele zorg 
ingezet en gewaarborgd. Gemeenten waarbij de norm van 15 minuten overschrijding van de A1 
ritten* * vaak voorkomt besluiten vaak tot inzet van AED's en of het realiseren van 6-minutenzones.
Dit geldt zeker ook voor de gemeente Steenbergen waar er structureel overschrijdingen van de A1 
ritten, met name in de kern Nieuw-Vossemeer, voorkomen.
De inzet van een EAD apparaat geeft echter geen garantie dat een inwoner een hartstilstand 
overleeft.
*Een A1 rit is een spoedrit vanwege directe bedreiging van vitale functies van een patiënt. Er is sprake va direct 
levensgevaar.

Kwaliteitseisen aan een openbaar AED netwerk
Bij gebrek aan een openbaar AED netwerk wordt veelal gerekend op de beschikbaarheid van AED's 
van een bedrijf, sportvereniging, supermarkt, (zorg-) instelling of particulieren e.d. die zijn 
aangemeld bij HartslagNu (of andere beschikbare online database). Helaas is uit de praktijk en uit 
onderzoeken van o.a. het Rode Kruis en St. AED platform Nederland gebleken dat veel van deze 
geregistreerde private AED's sowieso niet bereikbaar zijn buiten kantoortijden en dat ongeveer 3007o 
van deze apparaten niet inzetbaar zijn vanwege achterstallig onderhoud. Ook komt het regelmatig 
voor dat de AED helemaal niet meer aanwezig is op de geregistreerde locatie omdat de eigenaar 
vergeten is wijzigingen door te geven.
In het verleden is Stichting AED Netwerk gevraagd om eigenaren van private AED's te benaderen om 
deze 24/7 beschikbaar te stellen. Gebleken is dat dit weinig effectief is, maar dat zij de AED hebben 
aangeschaft voor eigen gebruik en zich zorgen maken over veiligheid en kosten als het apparaat 
buiten komt te hangen. Conclusie die uit de adviesnota van Stichting AED Nederland getrokken kan 
worden is dat als een gemeente een professioneel goed werkend AED netwerk wil realiseren, er niet 
teruggevallen kan worden op de beschikbaarheid van particuliere AED apparaten.
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Situatie Steenbergen
Uit onderzoek is gebleken dat de overlevingskans op een hartstilstand optimaal is indien er binnen 6 
minuten gereanimeerd wordt met een AED apparaat.
De gemeente Steenbergen beschikt zelf over 14 AED's die 24/7 beschikbaar zijn (bron: HartslagNu). 
Op basis van de 6-minutenzone indeling blijken er nog 32 AED's nodig binnen de 6 kernen van de 
gemeente Steenbergen om een dekkend netwerk te hebben en 22 AED's in de buitengebieden. In 
totaal is er binnen de gemeente, naast de huidige AED's, een directe behoefte van 32+22=54 AED's.

Perspectiefnota 2020
Het voorstel om de bebouwde kom én het buitengebied van Steenbergen Hartveilig te maken via 
een tienjarig abonnement met Stichting AED platform Nederland, staat opgenomen in de 
perspectiefnota 2020.
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