
 
 
 
 
 
 
 
Aan het College van B&W van de Gemeente Ridderkerk 
T.a.v. de heer L. Franzen 
 
 
Ridderkerk, 5 oktober 2020 
 
 
Betreft: AED’s in buitenkasten 
 
 
Geachte heer Franzen, 
 
Het Maatschappelijk Burgerplatform Ridderkerk (MBR) wil graag een bijdrage leveren aan de 
realisatie van 25 buiten-AED’s die 24/7 bereikbaar zijn, geplaatst in verwarmde, metalen buitenkasten. 
 
Daartoe zal het MBR 

• 25 locaties voorstellen die aan bovenstaande eisen voldoen, niet zijnde woningen. 

• het gesprek voeren met de eigenaren van deze locaties teneinde toestemming te verwerven voor 
de feitelijke plaatsing en aansluiting van een AED. 

• (om er zeker van te zijn dat de AED’s goed gespreid kunnen worden geplaatst) extra locaties in 
beeld brengen als onverhoopt de uitgezochte locatie niet beschikbaar wordt gesteld. 

• De 25 AED’s worden door het MBR op een kaart aangegeven, met de bijbehorende 
adresgegevens. 

Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de Gemeente Ridderkerk een conceptovereenkomst opstelt voor de 
eigenaren van de locaties waar de AED’s worden geplaatst. Deze conceptovereenkomst wordt door 
het MBR bij de bespreking met eigenaren worden voorgelegd. 

 
Dit vanuit de aanname dat 

• de Gemeente Ridderkerk zorgt voor de uiteindelijke plaatsing, de aansluiting en de werking van de 
AED’si; 

• de Gemeente Ridderkerk afspraken maakt met de lokale EHBO-verenigingen over de jaarlijkse 
scholing van Ridderkerkse burgers, waarbij er voldoende burgers zijn geschoold om alle AED’s 
feitelijk te kunnen gebruiken; 

• dat de geschoolde EHBO’ers allen aangemeld worden bij Hartslag Nu, naast scholing een 
voorwaarde voor het optimaal gebruik van de AED’sii. 

 
 
Namens het MBR,                                                  
 
 
W.H. Blok, voorzitter  
F. Velders, contactpersoon MBR en deskundige op het gebied van AED’s 
 

 
i De accu van de AED wordt, na enkele malen te zijn gebruikt, vervangen. Dit kan op kosten van de 
Veiligheidsregio Rijnmond. Na gebruik wordt de elektrode in de AED altijd vervangen (vergoed door de 
Veiligheidsregio). Het resultaat is een lager kostenniveau en een hogere gebruikszekerheid. 
ii Om een geschoolde EHBO’er te kunnen bereiken is aanmelding bij Hartslag Nu noodzakelijk. Bij een melding 
van hartfalen worden direct de geschoolde burgers, in de buurt van de dichtstbijzijnde AED, gewaarschuwd. Zij 
krijgen tevens de code van de AED-kast, die nodig is om deze kast te kunnen openen. 
 
 
 _______________________________  MBR-contact: frans.velders@kpnmail.nl  ____________________________________  
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