
SO) er" v Gemeente 
Hellendoorn 

Nota 
Voor burgemeester en wethouders 
Nummer: 18INT01936 

Datum vergadering: 11 SEP. 2018 
Nota openbaar: Ja , de nota is openbaar 

*- Onderwerp: Notitie onderzoek reanimatiecursussen met AED in de gemeente Hellendoorn juli 2018 

Advies: 
1. De gemeentelijke rol is van exploitatie naar toezicht verschoven. Daar waar door uitval van 

lekenhulpverleners of AED's wi t te vlekken ontstaan, is het de verantwoordelijkheid van de samenleving 
om dit zelf op te pakken. 

De commissie Samenlevingszaken te informeren over de resultaten en de aanbevelingen van het 
onderzoek 'reanimatiecursussen met AED' in de gemeente Hellendoorn. 

Besluit B en W: 

Korte samenvatting: 
Op 9 november 2017 heeft de gemeenteraad van de gemeente Hellendoorn de motie "Iedere seconde tel t" 
aangenomen. Opdracht aan het college was om te onderzoeken: 
1. Welke mogelijkheden er zijn om zoveel mogelijk mensen te laten deelnemen aan de basiscursus reanimatie 
met AED en de opfriscursussen; 
2. Hierbij de wi jk, dorps en sportverenigingen te betrekken evenals de lokale EHBO en Rode Kruis afdeling; 
3. Daarbij de financiële gevolgen van het gratis aanbieden van de basiscursussen en opfriscursus in beeld te 
brengen; 
4 . De Raad te informeren over de resultaten en aanbevelingen. 

In deze nota worden de resultaten van het onderzoek weergegeven, en de bovenstaande vragen beantwoord 
onder het kopje 'Oplossing'. 
Juridische verplichtingen voor aanbod aan reanimatiecursussen aan de gemeente zijn er niet; het door uw 
college in 2016 verwoorde beleid met betrekking tot AED's en reanimatiecursussen hoeft op basis van het 
onderzoek 'reanimatiecursussen met AED' niet gewijzigd te worden. Wel houdt de gemeente een signalerende 
en adviserende taak als het gaat om aantal lekenhulpverleners en registratiemogelijkheid. Bij de uitwerking van 
het uitvoeringsprogramma behorend bij de Kadernota Publieke Gezondheid wordt bij de jaarlijkse evaluatie indien 
nodig aandacht gevraagd voor de stand van zaken voor wat betreft de dekking van AED's en het aantal 
lekenhulpverleners. De commissie Samenlevingszaken wordt geïnformeerd over de resultaten en de 
aanbevelingen van het onderzoek 'reanimatiecursussen met AED' in de gemeente Hellendoorn. 
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Aanleiding: 
Op 9 november 2017 heeft de gemeenteraad van de gemeente Hellendoorn de motie "Iedere seconde tel t" 
aangenomen. Opdracht aan het college was om te onderzoeken; 
1 . Welke mogelijkheden er zijn om zoveel mogelijk mensen te laten deelnemen aan de basiscursus reanimatie 
met AED en de opfriscursussen; 
2. Hierbij de wijk, dorps en sportverenigingen te betrekken evenals de lokale EHBO en Rode Kruis afdeling; 
3. Daarbij de financiële gevolgen van het gratis aanbieden van de basiscursussen en opfriscursus in beeld te 
brengen; 

4 de Raad te informeren over de resultaten en aanbevelingen. 

Relevante eerdere besluiten: 
AED beleid gemeente Hellendoorn 201 7 16INT011 79 
AED beleid gemeente Hellendoorn 2010-2011 10INT00974 
Beleid AED gemeente Hellendoorn 2008-2009 08INT01306 
De gemeentelijke rol vanaf 2016 is meer van exploitatie naar toezicht verschoven (zie 16INT01179). Daar waar 
er door uitval van AED's wi t te vlekken ontstaan, moet dit door samenleving/wijkvereniging/bedrijfsleven zelf 
voorzien worden. Het operationeel hebben van AED's bij grotere gemeentelijke instellingen als Het Ravijn zwem, 
sport, zorg, Huis voor Cultuur en Bestuur, Algemene Begraafplaats e.d. kan gezien worden vanuit een 
maatschappelijke plicht en heeft een voorbeeldfunctie. Toezicht zal bestaan uit het aanmelden van de gemeente 
als supervisor bij HartslagNu. Uw college heeft zicht op de staat van onderhoud en zou eigenaren en gebruikers 
kunnen wijzen op de ontstane achterstand. Niet vanuit een wetteli jke verplichting, maar vanuit maatschappelijke 
verantwoordelijkheid. 

Een korte samenvatting van deze relevante besluiten is te vinden in de onderliggende notitie hoofdstuk 3 . 1 . 

Doelstelling: 
Beantwoording van de vragen van de motie "iedere seconde te l t " . 

Gemeentelijke dekking en beschikbaarheid AED's. Voldoende opgeleide mensen die kunnen reanimeren en een 
AED kunnen bedienen. 

Oplossing: 
Om tot beantwoording van de vragen van de raad te komen is eerst het onderzoek ingekaderd. Vragen welke 
juridische kaders er zijn en welke gemeentelijke kaders er zijn, zijn eerst beantwoord in een onderliggende 
notitie. 

Uit het juridisch kader blijkt dat de gemeente geen verplichtingen heeft op het gebied van reanimatiecursussen. 
Verplichtingen omrent "iemand het leven redden" zijn door de wetgever neergelegd bij burgers. Een burger heeft 
volgens het Wetboek van Strafrecht artikel 450 wel de plicht om een ander in levensgevaar te helpen. Dit 
hulpverlenen is echter wel naar wat men kan. Er wordt in ieder geval verwacht dat men hulp regelt. Dit kan door 
het bellen met 112 of hulp vragen aan iemand anders. Reanimatiecursussen zijn niet verplicht voor elke 
inwoner. Echter veel bedrijven hebben bedrijfshulpverleners (BHV-ers). Dit zijn bedrijven verplicht vanwege de 
wetgeving. In de BHV cursus zit tegenwoordig ook de AEDbediening verwerkt. Een BHV-er is opgeleid om in 
geval van nood de werknemers en klanten in veiligheid te brengen. Een wetteli jke verplichting omtrent de 
betaling van reanimatiecursussen is er niet. Echter veel zorgverzekeringen hebben besloten om een 
reanimatiecursus gedeeltelijk te vergoeden. 

Het gemeentebestuur van Hellendoorn heeft sinds 2009 een AED beleid. In de loop van de tijd is echter wel 
het gemeentelijk beleid veranderd. Zo is de gemeentelijke rol van exploitatie naar toezicht verschoven. Daar 
waar er door uitval van AED's wi t te vlekken ontstaan, moet dit door samenleving/wijkvereniging/bedrijfsleven 
zelf voorzien worden. Het operationeel hebben van AED's bij grotere gemeentelijke instellingen als Het Ravijn 
zwem, sport, zorg, Huis voor Cultuur en Bestuur, Algemene Begraafplaats e.d. wordt gezien vanuit een 
maatschappelijke plicht en heeft een voorbeeldfunctie. Toezicht bestaat uit het aanmelden van de gemeente als 
supervisor bij HartslagNu. Het college heeft zicht op de staat van onderhoud en wijzen eigenaren en gebruikers 
op de eventuele achterstand. Niet vanuit een wettelijke verplichting, maar vanuit maatschappelijk 
verantwoordelijkheid. 

In oktober 2017 (17INK0851) is de kadernota Publieke Gezondheid "Gezonder door preventie" door het college 
vastgesteld. Het beleid met betrekking tot AED's is als volgt verwoord: 
Algemene doelstelling: Gemeentelijke dekking en beschikbaarheid AED's. Voldoende opgeleide mensen die 
kunnen reanimeren en een AED kunnen bedienen. 
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De juridische kaders en de gemeentelijke kaders zijn de basis geweest voor het opstellen van een enquête. De 
enquête is in juni 2018 voorgelegd aan alle plaatselijk belangen en dorpsraden, de wijkverenigingen in Nijverdal 
en de sportverenigingen in de gemeente Hellendoorn. Van de 76 verenigingen hebben er 18 gereageerd. Vijf van 
de plaatselijke belangen/dorpsraden, vier van de wijkverenigingen en negen van de sportverenigingen. 

Een belangrijke conclusie van de enquête was dat sommige plaatselijk belangen en dorpsraden 
reanimatiecursussen vergoeden aan een vereniging via hun Dorpsbudget. 

Op de vraag "wat vindt u van het beschikbaar stellen van deze plaatselijk belangen van geld voor 
reanimatiecursussen?", beantwoordt het merendeel dat zij dit een goede zaak vinden, maar dat de gemeente 
niet de verplichting moet opnemen in haar subsidieverlening naar de plaatselijk belangen en dorpsraden dat zij 
verplicht subsidie dienen te verstrekken voor reanimatiecursussen. De criteria over de verlening van het 
dorpsbudget dient ieder plaatselijk belang of dorpsraad zelf te bepalen aldus het merendeel van de 
respondenten. 

Met name wijkverenigingen zien mogelijkheden om ook daadwerkelijk reanimatiecursussen te houden. Bijna de 
helft van alle verenigingen ziet de mogelijkheid om via verenigingsbladen of via andere media aandacht te 
schenken aan reanimatiecursussen of deelname aan HartslagNu. 

Op de vraag wie volgens de respondenten verantwoordeli jk is voor het laten deelnemen van inwoners van de 
gemeente Hellendoorn aan een basiscursus reanimatie of opfriscursus beantwoordt de helft dat dit iedere 
inwoner zelf is en in wat mindere mate de gemeente daar verantwoordelijk voor is. 

Naast bovenstaande gegevens zijn ook naar de gegevens in HartslagNu gekeken. Uit de gegevens van 
HartslagNu blijkt dat er in de gemeente Hellendoorn 1186 lekenhulpverleners zijn aangemeld bij HartslagNu, 
waarvan 883 er ook woonachtig zijn in deze gemeente. 290 van deze mensen hebben echter de datum van hun 
diploma in het systeem niet meer bijgewerkt, zodat men niet meer wordt opgeroepen. Ambitie van de 
Hartstichting is dat 1 0Zo van de Nederlanders kan reanimeren. In de gemeente Hellendoorn zijn 593 
lekenhulpverleners aangemeld in HartslagNu en ook woonachtig in de gemeente Hellendoorn. Met een 
inwoneraantal van rond de 36000 zijn er dus gemiddeld voldoende lekenhulpverleners. Uit de cijfers blijkt echter 
dat er in Haarle te weinig lekenhulpverleners zijn. Op basis van het inwoneraantal in Haarle en de wens dat 1 0Zo 
van alle inwoners een lekenhulpverlener is, zouden er minimaal 21 lekenhulpverleners in Haarle opgeroepen 
moeten worden. Dit zijn er in de praktijk gemiddeld 7. 

Beantwoording van de motievragen "iedere seconde telt" 

1. 'Welke mogelijkheden er zijn om zoveel mogelijk mensen te laten deelnemen aan de basiscursus 
reanimatie met AED en de opfriscursussen;" 

Om het grootste effect te bereiken dient aangesloten te worden op de juridische kaders en gemeentelijke 
praktijk in combinatie met de wens van de verenigingen. 
Niet voor niets heeft het college besloten om in 2014 financiële middelen voor o.a. leefbaarheid aan dorpsraden 
en plaatselijk belangen over te hevelen. Zij weten het beste wat er in hun kern speelt. Dus ook of inwoners 
reanimatiecursussen willen volgen en gesubsieerd willen worden. De meeste sport- wijkverenigingen, plaatselijk 
belangen en dorpsraden vinden dat de inwoner zelf verantwoordeli jk is voor het volgen van een 
reanimatiecursus. Wwijkverenigingen zien wel mogelijkheden om via hun vereniging een cursus te laten volgen. 
Wat mogelijk is, kan ook al gebeuren. En dat is bij de verenigingen die de mogelijkheid hebben aangegeven ook 
al het geval. De verenigingen die de mogelijkheden zien, bieden dit ook al aan 

Deelname aan en het behalen van een reanimatiecursus is iets anders dan het daadwerkelijk toepassen van de 
cursus. Het behalen van een diploma en het vervolgens up to date houden in HartslagNu (zodat je inzetbaar bent 
bij een melding) is ook een ander vraagstuk. Nu blijkt dat van de 883 geregistreerde woonachtige 
lekenhulpverleners in de gemeente Hellendoorn er 290 niet meer goed geregistreerd staan. Zij zijn niet meer 
inzetbaar. Hen hier op attenderen zou een quick win situatie kunnen opleveren. Meerdere verenigingen hebben 
bij beantwoording van de enquête aangegeven dat zij aandacht willen geven aan (de update van een) registratie 
bij HartslagNu. Voorstel is om deze verenigingen van extra informatie te voorzien. Dit kan via een e-mail aan de 
organisaties met informatie over reanimatie en HartslagNu met daarin uitleg over het belang van geregistreerde 
lekenhulpverleners. 
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Op basis hiervan is het advies om het door uw college in 2016 en 2018 verwoorde beleid met betrekking tot 
AED's en reanimatiecursussen hoeft op basis van het onderzoek 'reanimatiecursussen met AED' niet te 
wijzigen. 

Over het algemeen zijn er voldoende lekenhulpverleners in de gemeente Hellendoorn. Echter in Haarle nog niet. 
Voorstel is om dit onder de aandacht van het Plaatselijke Belang Haarle te brengen. Het is aan het Plaatselijk 
Belang zelf en eventueel de lokale EHBO-organisatie of zij dit verder oppakken. De gemeente heeft hierin een 
signalerende en adviserende rol. Door uw college is gezegd dat de gemeentelijke rol anno 2016 meer van 
exploitatie naar toezicht diende te verschuiven. Daar waar er uitval is moet dit door 
samenleving/wijkvereniging/bedrijfsleven zelf opgepakt worden. 

2. Hierbij de wi jk, dorps en sportverenigingen te betrekken evenals de lokale EHBO en Rode Kruis afdeling 

Zoals uit bovenstaande blijkt zijn wijk- dorps en sportverenigingen bij beantwoording van de eerste vraag 
betrokken. De lokale EHBO en Rode Kruis afdeling niet. Zoals uit de enquête blijkt, maar ook uit de gegevens 
van HartslagNu is er namelijk niet één lokale aanbieder. Alleen al in de gemeente Hellendoorn zijn minimaal drie 
EHBO verenigingen werkzaam. Namelijk een in Nijverdal/Hellendoorn, Haarle en in Vroomshoop. Daarnaast zijn 
er in sommige kernen ook AED commissies actief. Reanimatiecursussen worden daarnaast nog gegeven door 
Save your Heart en WS opleidingen Daarìe. Het gaat in dit onderzoek te ver om al deze verenigingen, 
commissies en stichtingen te benaderen. 

3. Daarbij de financiële gevolgen van het gratis aanbieden van de basiscursussen en opfriscursus in beeld te 
brengen. 

Kosten variëren van C10,-- tot C 20,-- voor een basiscursus en C 5 , - tot C 15,-- voor een herhalingscursus. Bij 
een vereniging wordt aan 60 tot 80 mensen tegelijkertijd een herhalingscursus cursus aangeboden. Omgerekend 
betaalt men dan C 2,50 per cursist. Bij de andere cursussen die "duurder" zijn, wordt tegelijkertijd aan 8 tot 12 
personen een cursus gegeven. 

De meeste geënquêteerden maken gebruik van een aanbieder die C 15,~ voor een basiscursus en C 15,-- voor 
een herhalingscursus rekent. 

Uitgaande van 883 lekenhulpverleners bedragen de kosten van een herhalingscursus voor deze inwoners C 
13.245,--. Hierbij moeten echter wel kanttekeningen worden gemaakt, namelijk dat 

1. sommige lekenhulpverleners een cursus volgen via het werk, (niet bekend is hoeveel mensen dan zijn en 
heeft als gevolg dat aantal cursisten afneemt); 

2. dat sommige lekenhulpverleners niet meer geregistreerd willen blijven staan (niet bekend is hoeveel 
mensen dat zijn en heeft als gevolg dat het aantal cursisten afneemt); 

3. dat niet bekend is hoeveel mensen een basiscursus willen volgen (deze mensen komen er dus nog bij en 
heeft als gevolg dat aantal cursisten toeneemt) en 

4. dat niet bekend is hoeveel een zorgverzekeraar bijdraagt aan een cursus (laatste is per zorgverzekeraar 
verschillend en heeft als gevolg dat kosten cursus verminderen). 

Als basis voor de berekening kan ook de ambitie van de Hartstichting als uitgangspunt worden genomen, 
namelijk äe *\0Zo van de inwoners. In de gemeente Hellendoorn zouden er dan 360 lekenhulpverleners moeten 
zijn. Kosten bedragen van 360 * C 15 = C 5.400,--. 

Het bedrag dat uiteindelijk benodigd is om inwoners een gratis cursus aan te bieden door de gemeente zal 
waarschijnlijk tussen de C 5.400,-- en C 13.245,-- liggen afhankelijk van de eventuele gekozen regeling. 

Onderstaande tabel geeft aan wat aanpak van de subregio-gemeenten is. Dit overzicht geeft aan dat er 
verschillend naar wordt gekeken, en dat iedere gemeente hierin eigen keuzes maakt (en het daarmee een 
principe kwestie is geworden qua prioritering). Uitgebreidere informatie is te vinden in bijlage 3. 

Gemeente Aanbod reanimatiecursussen Dekking AED's 

Rijssen-
Holten 

Aanbod cursussen wordt gezien als 
gemeentelijke taak. Nadere 
regels/vergoeding voor 

AED-beleid wordt gezien als gemeentelijke 
taak. Vanaf 2005 actief beleid. 39 AED's 
aangeschaft en controlesysteem ingericht 
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reanimatiecursussen. (draait op vrijwill igers). Service
overeenkomsten met particulieren. 

Twenterand Inwoners organiseren 
reanimatiecursussen zelf. 

Beheren en vervangen bestaande 
(gemeentelijke) AED's. 

Wierden Reanimatiecursussen worden niet 
vergoed. 

Voldoende dekking, gemeentelijke AED's; 
bedrijven/instellingen bereid gevonden om 
AED buiten te hangen (buitenkast wordt 
door gemeente vergoed en onderhoud 
wordt door gemeente gedaan). AED's zijn 
in landelijke meldsysteem geregistreerd. 
Een extra AED wordt vergoed in ruil voor 
20 vrijwilligers. 

Dinkelland Eenmalige subsidie voor elke kern 
voor aanschaf AED, onderhoud voor 
inwoners zelf. Ouderhoud en 
cursussen kunnen gedeeltelijk 
worden betaald. Dekking in 
Dinkelland is zeer groot, ook in het 
buitengebied. 

Eenmalige subsidie voor elke kern voor 
aanschaf AED, onderhoud voor inwoners 
zelf. Ouderhoud en cursussen kunnen 
gedeeltelijk worden betaald. Dekking in 
Dinkelland is zeer groot, ook in het 
buitengebied. 

Tubbergen In Tubbergen is er geen beleid op dit 
gebied. 

In Tubbergen is er geen beleid op dit 
gebied. 

Effecten: 
Door in te zetten op toezicht neemt het gemeentebestuur haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Door 
zicht te houden op de staat van onderhoud kunnen de eigenaren en gebruikers op de ontstane achterstand 
worden gewezen. Niet vanuit een wetteli jke verplichting, maar vanuit maatschappelijk verantwoordelijkheid. 

In oktober 2017 (17INK0851) is de kadernota Publieke Gezondheid "Gezonder door preventie" vastgesteld. 
Opgenomen beleid met betrekking tot AED's is als volgt verwoord: 
Algemene doelstelling: Gemeentelijke dekking en beschikbaarheid AED's. Voldoende opgeleide mensen die 
kunnen reanimeren en een AED kunnen bedienen. Bij de uitwerking van het uitvoeringsprogramma behorend bij 
de kadernota, kan bij de jaarlijkse evaluatie ieder jaar aandacht worden gevraagd voor de stand van zaken voor 
wat betreft de dekking van AED's en het aantal lekenhulpverleners. De gemeente kan hierin een signalerende en 
adviserende rol aannemen. 

Planning: 
11 september 2018 Commissie Samenlevingszaken 
25 september 2018 gemeenteraad 

Financiële consequenties: 
In de gemeentebegroting is C 10.000,-- per jaar opgenomen voor AEDbeleid. Jaarlijkse geschatte minimale 
kosten bedragen C 6400,- - (zie voor berekening 16INT01248). Dit zijn minimale kosten, omdat soms 
apparatuur voor de afschrijvingsdatum vervangen moet worden. 

Personele consequenties: 
Er zijn binnen het team Maatschappelijke Ontwikkeling een beperkt aantal uren beschikbaar voor de uitvoering 
van het huidige beleid. Mocht er nieuw gemeentelijke beleid en een nieuwe subsidieregeling komen dan zijn er 
ook extra personele middelen nodig. 

Juridische consequenties: 
De gemeentelijke verantwoordelijkheid op het gebied van volksgezondheid is in hoofdzaak geregeld in de Wet 
Publieke Gezondheid (WPG). In de WPG zijn geen gemeentelijke verantwoordelijkheden opgenomen omtrent 
AED's en reanimatiecursussen. 
Juridische verplichtingen rondom reanimatiecursussen zijn door de wetgever met name neergelegd bij bedrijven. 
Men moet voldoende BHV-ers in dienst hebben. Het is niet verplicht om een reanimatiecursus te hebben gevolgd 
als BHV-er. Echter in vele gevallen hebben deze mensen die opleiding wel gevolgd. Juridische verplichtingen 
voor aanbod aan reanimatiecursussen aan de gemeente zijn er niet. Reanimatiecursussen worden gedeeltelijk 
betaald door de zorgverzekeraar. 
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Informatisering I Automatisering: 
N.v.t. 

Participatieladder/code: 
N.v.t. 

Communicatie: 
De aanbevelingen uit "Onderzoek Reanimatiecursussen met AED" uitvoeren, dit zijn: 

bij Plaatselijk Belang Haarle onder de aandacht brengen dat er onvoldoende lekenhulpverleners zijn; 
Informatie over reanimatie/HartslagNU aan verenigingen verstrekken. 

De commissie Samenlevingszaken informeren over de uitkomst van het "Onderzoek Reanimatiecursussen met 
AED". Het college geeft bij dit onderzoek het antwoord op de motie van de raad van 7 november 2017 "Iedere 
seconde tel t" (17INK0941 7). 

Overige consequenties: 
N.v.t. 
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