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Betreft: Advies op eigen initiatief AED dekking Ridderkerk 

Geachte heer Blok, 

RIDDERKERK 

Op 28 september 2018 ontvingen wij uw onderstaand ongevraagd advies over AED's en AED-dekking 
in Ridderkerk, waarvoor onze dank. 

Adviezen MBR 

Naar aanleiding van uw onderstaande adviezen, treft u onderstaand ons antwoord per advies aan. 

Advies 1 

Ondanks de aanwezigheid van een groot aantal AED's in Ridderkerk is het aan te bevelen om 25 
AED's in kasten in de openbare ruimte te plaatsen. 

Antwoord 

Het zal u niet ontgaan zijn dat het onderwerp AED is opgenomen in het coalitieakkoord en ook is 
opgenomen in het collegeprogramma. In het collegeprogramma is opgenomen dat wij streven naar 
volledige dekking met Automatische Defibrillators (AED's) in Ridderkerk, zodat wordt voldaan aan de 
norm van zes minuten. Wij brengen bijvoorbeeld via informatie aan inwoners, ondernemers en 
maatschappelijke organisaties www.hartslagnu.nl onder de aandacht, zodat alle AED's in beeld 
worden gebracht. Het uitgangspunt hierbij is dat inwoners zo zelfredzaam mogelijk dienen te zijn en 
dat de gemeente hierin een faciliterende rol heeft. Om deze reden zullen wij vanuit de gemeente 
onder meer buurtbewoners stimuleren om bijvoorbeeld via platform Buurt AED.nl van de Hartstichting 
een inzamelactie te houden voor de aanschaf van een AED met buitenkast. 
Naast onze faciliterende rol stellen wij geen financiële middelen beschikbaar voor de realisatie van 
een dekkend netwerk aan AED's in de gemeente Ridderkerk. 



Advies 2 
De onderlinge afstand van de AED's zou zo kunnen zijn dat vanaf een plaats waar een AED aanwezig 
is maximaal 3 minuten looptijd benodigd is om bij een persoon met hartfalen te komen (ca. 250 - 400 
meter). 

Antwoord 
Uit contacten met de hulpdiensten (Brandweer, Ambulancedienst en politie) blijkt dat zij veelal in staat 
zijn om binnen 6 minuten ter plekke te zijn bij een hartfalen. Zij geven ook aan dat het goed zou zijn 
als meer burgers kunnen reanimeren en zich melden als burgerhulpverlener. 

Advies 3 
De gemeente wordt aanbevolen zelf de eigenaar van deze AED's te zijn. De gemeente wordt 
aanbevolen voor elk van deze AED's een volledig onderhoudscontract af te sluiten en te continueren. 
Het onderhoudscontract zou tenminste de jaarlijkse controle op het functioneren en het vervangen van 
batterijen en elektroden bij het einde van de houdbaarheidstermijn bevatten. 
In het onderhoudscontract dient ook de kast te zijn opgenomen. 

Antwoord 
Naast onze faciliterende rol stellen wij geen financiële middelen beschikbaar voor de aanschaf van 
AED's. 

Advies 4 
De gemeente wordt gevraagd actief burgerhulpverleners te zoeken, op te leiden en de jaarlijkse 
opfriscursus te (doen) verzorgen. 

Antwoord 
Wij zullen via onze afdeling communicatie burgers stimuleren om zich op te laten leiden tot 
burgerhulpverlener. EHBO-vereniging Ridderkerk biedt verschillende cursussen aan, variërend van 
een korte training reanimeren tot een volwaardige opleiding tot eerste hulpverlener. 

Advies 5 
Aanstellen van een coördinerend ambtenaar binnen de BAR-organisatie met verantwoordelijkheden 
en bevoegdheden als hiervoor genoemd. 

Antwoord 
Naast onze faciliterende rol stellen wij geen financiële middelen beschikbaar voor het aanstellen van 
een coördinerend ambtenaar binnen onze organisatie. 
Mocht u, naar aanleiding van deze brief, nog verdere vragen hebben, dan nodigen wij u van harte uit 
voor een overleg om verder over dit onderwerp te praten. 

Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnform 

Hoogachtend, 

Het college van burgemeester en wethouders van Ri 

mw. A. Attema 


