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Vragen en antwoorden 

Vraag 1 

a. Welke AED’s met buitenkast zijn in uw voorstel opgenomen?  

b. En waarom is voor dit type gekozen? 

Antwoord 1 

We hebben Defibtech Lifeline volautomaat AED (inclusief tas) in ons voorstel opgenomen.  

De afmetingen van de AED buitenkast zijn 40(h) x 40(w) x 20(d) cm. De buitenkast heeft pincode, 

alarm, verwarming, fan-koeling en LED-verlichting. De binnenkant van de AED kast is geïsoleerd 

waardoor deze minder stroom verbruikt dan andere AED kasten. De kast gaat eenvoudig open 

door een pin-draaiknop aan de voorzijde. 

Vraag 2 

Goed dat de lokale EHBO-verenigingen worden ingeschakeld. 

Vraag 2a 

Gaan zij alleen een training geven hoe een AED te gebruiken? Of wordt er een complete 

reanimatiecursus aangeboden? 

Antwoord 2 a 

EHBO-verenigingen kunnen trainingen AED / Reanimatie en herhaling reanimatietrainingen 

geven. Tijdens de training AED / Reanimatie leren mensen hoe ze iemand met een hartstilstand 



zo effectief mogelijk kunnen helpen. Bovendien krijgen mensen instructies over het gebruik van de 

AED.  

Vraag 2b 

Dienen inwoners hiervoor te gaan betalen?  

Antwoord 2b 

Nee. Voorstel is de vier lokale EHBO-verenigingen (incidenteel) financieel te ondersteunen om de 

beginnerstrainingen AED / Reanimatie te geven en tevens (structureel) financieel te ondersteunen 

om de herhalingstrainingen te geven. 

Vraag 2c 

En zo ja, hoeveel geld zal hiervoor worden gevraagd?  (de gemeente subsidieert immers de 

EHBO-verenigingen hiervoor; dus waarom wordt er nog geld gevraagd?) 

Antwoord 2b 

Zie antwoord vraag 2.b. 

Vraag 3 

In uw voorstel wordt gesproken van bewegwijzering. 

a. Kunt u aangeven wat u daarmee exact bedoelt? Is dit bijvoorbeeld alleen een bordje waar de 

kast zelf hangt, of gaan er in de gemeente diverse bordjes worden geplaatst naar de nieuwe 

AED’s toe? 

b. Komt er dan bewegwijzering naar ALLE AED’s in de gemeente of alleen naar de 25 nieuwe 

AED’s? 

Waarom gaat u over tot bewegwijzering? Als er een samenwerking komt/is met Hartslag.nu 

dan zijn de locaties van de AED’s al bekend en zullen burgerhulpverleners die gevraagd 

worden een AED te halen en naar het adres van het slachtoffer te gaan, automatisch al het 

adres van de AED in het SMS-bericht zien. 

Antwoord 3 

Om 25 AED’s van een afstand goed zichtbaar te maken stellen we, waar nodig, voor gebruik te 

maken van bewegwijzering. Bewegwijzering is een bord dat richting geeft, aanvullend op het 

bordje dat op de kast zelf hangt. In geval van nood helpt goede bewegwijzering hulpverleners, die 

minder bekend zijn in een bepaalde buurt, bij het vinden van de dichtstbijzijnde AED in een 

buitenkast. 

Vraag 4 



Wat bedoelt u precies met de volgende zin: ‘Daarnaast moeten de werkzaamheden aan het 

netwerk worden gecoördineerd en beheerd. Ook het reguliere onderhoud valt hieronder.’ 

We gaan ervan uit dat dit alleen de 25 nieuwe AED’s betreft. Welke werkzaamheden ziet u dan 

voor zich, uitgaande van een maandbedrag van ruim € 1.000,- voor slechts 25 AED’s (dus € 40,- 

per AED per maand)? 

Antwoord 4 

De batterij en elektrode van een AED hebben een beperkte levensduur. Na een bepaalde periode 

dienen deze vervangen te worden. Om de werking van een AED te kunnen garanderen dient de 

buitenkast verwarmd te worden. De 25 AED’s en de buitenkasten moeten regelmatig worden 

gecontroleerd of ze goed werken. Hierdoor moeten de werkzaamheden aan het netwerk van 25 

AED’s worden gecoördineerd en beheerd.  

Het coördineren en beheren van een netwerk van 25 AED’s kan worden uitbesteed aan een 

externe partij. De jaarlijkse kosten zijn geraamd op € 12.500. De kosten voor een 

onderhoudsabonnement van 25 AED’s bedraagt € 2.500 per jaar. 


