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Reanimatiecursussen 
 
In november 2017 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over een onderzoek naar 
reanimatiecursussen. Op 11 september 2018 is de collegenota hierover (18INT01936) conform advies 
aangenomen. Om de motie te beantwoorden zijn o.a. gegevens van het beveiligde deel van HartslagNu 
gebruikt. Voor deze gegevens had de gemeente een partneraccount met HartslagNu. In de zomervakantie 
2018 zijn HartslagNu en HartveiiligWonen gefuseerd. De nieuwe stichting HartslagNu heeft besloten om 
alle partneraccounts met gemeenten op te zeggen. Daarom kan onze gemeente sinds september 2018 
niet meer bij de beveiligde gegevens. Alleen nog bij openbare gegevens. Gevolg is dat wij niet meer 
kunnen zien hoeveel lekenhulpverleners er zijn in deze gemeente waar deze wonen en werken en of hun 
diploma verlopen is of niet. Wij kunnen dan ook niet meer de lekenhulpverleners, waarbij het diploma 
verlopen is attenderen dat zij niet meer goed geregistreerd staan. (Mogelijk actiepunt uit collegenota).     
 
Met de nieuwe stichting HartslagNu is begin september 2018 contact gezocht (zie bijlage 1)  om te 
benadrukken dat de gemeente een partneraccount nodig heeft om het huidige collegebeleid uit te voeren. 
Echter tot op heden wil de nieuwe stichting nog geen partneraccount aangaan met de gemeente. 
Partneraccounts kunnen momenteel wel aangegaan worden door stichtingen en verenigingen zoals een 
lokale EHBO vereniging.  
 
AED’s 
 
Op 9 oktober wethouder Beintema het volgende toegezegd aan de commissie Samenlevingszaken 
“Wethouder Beintema zegt toe het landelijk uitgebrachte rapport over de AED’s aan de commissie te 
verstrekken”. Deze vraag is ontstaan nadat een bericht in Tubantia is opgenomen over AED’s zie bijlage 2. 
Persbericht is afkomstig van de Hartstichting. Er is in oktober 2018 contact gezocht met de Hartstichting of 
er een landelijk rapport is en of de gemeente deze kan krijgen. Op de website van de Hartstichting is 
namelijk geen rapport te vinden. Begin november gaf de persvoorlichter van de Hartstichting aan dat er 
geen rapport is, maar wel een tabel. Op basis van deze tabel heeft de Hartstichting een persbericht 
gemaakt. Tabel ziet er als volgt uit: 
 
 
 

Provincie Gemeente 

Aantal AED's aangemeld 

24/7 beschikbaar 

Indicatie AED's 

to do 24/7 

Indicatief 

dekkingspercentage 

AED 24/7 

Overijssel Deventer 74 18 78% 

Overijssel Hellendoorn 47 6 88% 
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Datum : dinsdag 4 december 2018 

 Aan wie : Gert Koolhaas, Wethouder Beintema 

 Kopie aan  :  

 Behandeld door : Frederique Geerink - van Woudenberg (FGE) 
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Onderwerp: 

 Stand van zaken vragen commissie Samenlevingszaken/gemeenteraad mbt reanimatiecursussen 
en AED's december 2018 
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Overijssel Rijssen-Holten 70 0 100% 

Overijssel Wierden 35 6 85% 

Overijssel Hof Van Twente 124 2 96% 

Overijssel Haaksbergen 33 2 96% 

Overijssel Enschede 89 18 81% 

Overijssel Hengelo 53 4 92% 

Overijssel Dinkelland 124 0 100% 

Overijssel Oldenzaal 54 0 100% 

Overijssel Losser 31 4 84% 

Overijssel Almelo 70 8 84% 

Overijssel Tubbergen 92 1 97% 

Overijssel Borne 22 2 100% 

Overijssel Twenterand 82 6 86% 

Overijssel Ommen 50 5 93% 

Overijssel Hardenberg 118 12 91% 

Overijssel Dalfsen 46 5 88% 

Overijssel Staphorst 27 7 81% 

Overijssel Steenwijkerland 80 45 54% 

Overijssel Zwolle 37 32 57% 

Overijssel Raalte 70 3 96% 

Overijssel Zwartewaterland 31 3 91% 

Overijssel Olst-Wijhe 44 4 90% 

Overijssel Kampen 38 14 70% 

 
Kanttekening die bij deze tabel door de Hartstichting wordt gemaakt is het volgende:  
“Let op! De dekkingsgraden per gemeenten kunnen niet opgeteld en gemiddeld worden om bijvoorbeeld 
tot een dekkingsgraad per provincie te komen.  
  
Voor een goed werkende 6-minutenzone is het belangrijk dat burgerhulpverleners dag en nacht bij de AED 
in hun buurt kunnen. Voor optimale hulp bij een hartstilstand zijn in heel Nederland ongeveer 30.000 
aangemelde AED’s nodig die 24/7 beschikbaar zijn. Dit is een indicatie omdat de spreiding van AED’s 
nooit helemaal ideaal is. In sommige gebieden hangen er meer dan er strict nodig zijn, in andere gebieden 
minder. 
De dekkingsgraad is het werkelijk aantal AED’s ten opzichte van het gewenst aantal AED’s. Om te 
berekenen hoeveel AED’s er ongeveer nodig zijn, is per gemeente bekeken hoeveel bewoond gebied er 
is.  Zo worden bijvoorbeeld meren, uitgestrekte bossen en weilanden niet meegenomen in de berekening.  
Dit zal per gemeente verschillen. Bovendien is de dekkingsgraad een gemiddelde: het kan zo zijn dat 

sommige buurten heel veel AED’s hebben en anderen bijna geen.” 
 
 
Tot voor kort kon met het partneraccount van HartslagNu ook de hoeveelheid AED’s en de locatie van 
deze AED’s worden bepaald. Nu het partneraccount door de nieuwe stichting is opgezegd kan dat niet 
meer. Wat wel geconcludeerd kan worden is dat met de openbare gegevens over de hoeveelheid AED’s 
van de Hartstichting voorzichtig omgegaan dienen te worden, omdat niet alleen de de hoeveelheid AED’s 
van levensbelang is, maar ook de spreiding..   
 De hartstichting heeft verder nog aangegeven dat er na het persbericht nog twee AED’s zijn bijgekomen in 
de gemeente Hellendoorn. Er waren begin November 27 AED’s aanwezig die 24/7 beschikbaar zijn een 
aangemeld in het oproepsysteem. Er zijn er vier nodig. 
 
De Hartstichting geeft verder nog een advies mee aan de wethouder; “Het is goed als de wethouder in de 
antwoorden aan de commissie het belang benadrukt van AED’s die zowel 24/7 beschikbaar zijn als 
aangemeld zijn bij het oproepsysteem. Indien dat niet zo is zijn ze bijvoorbeeld niet beschikbaar na 
sluitingstijd van een winkel dan wel aanwezig, maar niet vindbaar. “ 
  



= 3 = 

DSPDF_FF3E_31333030353537333132.DOCX 

 
Bijlage 1 Reactie HartslagNu op vraag waarom de gemeente Hellendoorn geen toegang meer heeft 
tot beveiligde gegevens HartslagNu.  
   
“Door de samenwerking tussen Stan Burgerhulpverlening (voorheen HartveiligWonen) en HartslagNu in de 
nieuwe landelijke Stichting HartslagNu, maakt het voor de alarmering en inzet niet meer uit in welke 
gemeente een burgerhulpverlener werkt/woont. 
 
In de nieuwe landelijke Stichting HartslagNu zijn alle (werk)processen, inclusief ondersteuning en nazorg, 
centraal en uniform vastgesteld en verbeterd/aangevuld waar mogelijk. Stan Burgerhulpverlening 
(voorheen HartveiligWonen) verzorgt de projectmatige ondersteuning van de nieuwe stichting (w.o. het 
opnieuw aanhaken/contracteren van partnerorganisaties), landelijk beheer, ondersteuning en nazorg van 
burgerhulpverleners. Ook levert Stan de technische applicaties. Er is dus centraal beleid vastgesteld voor 
de werking van het landelijke reanimatie oproepsysteem alsmede de samenwerking met regionale partner-
organisaties.  
 
Als gevolg van de technische migratie en veranderde privacy-wetgeving zijn de bestaande partner-
accounts in het oude systeem van HartslagNu vervallen. Houders van Partner-accounts zijn hierover 
geïnformeerd, onder meer middels een brief aan alle HartslagNu-partnerorganisaties begin april. Bij het 
opnieuw vormgeven van het partnerschap waren zowel het landelijk vastgestelde beleid voor lokaal 
beheer van invloed, als de vernieuwde privacy-wetgeving conform de AVG. 
 
Het uitvoeren van lokaal beheer van vrijwilligers door partners is binnen het nieuwe HartslagNu-
partnerschap optioneel en alleen mogelijk voor stichtingen en verenigingen. 
 
Organisaties met een partneraccount bij het ‘oude HartslagNu’ krijgen te maken met een aantal 
veranderingen: 

1. In de nieuwe landelijke Stichting HartslagNu zijn alle (werk)processen, inclusief ondersteuning, 
nazorg en samenwerking met regionale partners, maar ook kwaliteitsaspecten voor aed’s en 
buitenkasten, centraal en uniform geborgd.   

2. Stan Burgerhulpverlening (voorheen HartveiligWonen) levert de technische applicaties en verzorgt 
de projectmatige ondersteuning van de nieuwe stichting.  

3. De Nederlandse gemeenten zullen nog schriftelijk nader worden geïnformeerd over de 
veranderingen als gevolg van de oprichting van het landelijke reanimatie oproep systeem en 
landelijke richtlijnen en beleid.   

4. Als gevolg van de technische data-migratie en veranderde privacy-wetgeving zijn de bestaande 
partner-accounts in het oude systeem van HartslagNu vervallen. Profielen van aed-beheerders zijn 
niet vervallen.   

5. Als een lokale aed-vereniging of -stichting dit wil, kan een aanvraag voor het nieuwe partnerschap 
worden gedaan, inclusief Verwerkersovereenkomst, indien aantoonbaar wordt voldaan aan de 
hiervoor gestelde eisen.  

 
Als u een Beheerders-account heeft in het HartslagNu-systeem met daaraan gekoppeld aed’s die u 
namens de gemeente beheert, verandert daar niets voor. Dit account gaat mee in de landelijke migratie. 
Wel is het zo, dat het vervallen van het oude partner-account met zich meebrengt dat u gegevens van 
vrijwilligers en aed’s van andere beheerders dan uzelf, kortom de vrijwilligers in uw regio, niet meer kunt 
zien. 
 
Vanwege gemeente-grensoverschreidende alarmering en inzet van burgerhulpverleners is ondersteuning 
en nazorg voor burgerhulpverleners voortaan centraal geborgd in de nieuwe Stichting HartslagNu. 
Natuurlijk mogen de burgerhulpverleners in uw gemeente zelf besluiten of zij de nazorg van HartslagNu 
aanvaarden dan wel gebruik willen blijven maken van de lokale nazorg-voorzieningen. 
 
Heb ik u met dit overzicht kunnen helpen? Als u nog vragen heeft, neemt u dan gerust contact met ons 
op.” 
 
Bijlage 2 Tekst krantenartikel Tubantia 8 oktober 2018 
 

“Kwart AED's in Overijssel slecht bereikbaar 
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Bijna een kwart van de beschikbare AED's zijn in Overijssel niet 24 uur per dag bereikbaar. Dit komt omdat 
ze veelal in kantoor- of winkelpanden hangen. Dit blijkt uit een peiling van de Hartstichting. Rijssen-Holten, 
Dinkelland, Oldenzaal en Borne doen het wel goed: hier is 100 procent van de benodigde AED's 24/7  

In Overijssel is 76% van de reanimatieapparaten de hele dag bereikbaar. Limburg scoort met 80% het 
hoogste percentage, in Zuid-Holland is slechts 51% beschikbaar. Overijssel scoort hiermee boven het 
landelijk gemiddelde. 

In totaal zijn er in ons land 30.000 AED's nodig om de optimale hulp bij een hartstilstand te kunnen bieden. 
Momenteel staat deze teller op 15.000 apparaten. 

6 minuten 

34 procent van de Nederlanders weet niet waar de dichtstbijzijnde AED hangt. Het is belangrijk dat 
mensen dit wel weten, zodat er in heel Nederland een zogeheten 'hartveilige zone' is. Dit betekent dat 
slachtoffers van een hartstilstand buiten het ziekenhuis binnen 6 minuten de juiste hulp kunnen krijgen.  

Doel van de Hartstichting is om meer burgerverleners en AED's in de buurten en wijken te hebben, zodat 
er meer levens kunnen worden gered.”  
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