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Geachte raadsleden, 
 

 

Bij de Begrotingsraad 2021 is de motie “Bevorderen deelname reanimatiecursus” aangenomen. Naar 

aanleiding hiervan hebben wij met de lokale EHBO-verenigingen en de scholen de mogelijkheden 

verkend om te bevorderen dat meer inwoners een reanimatiecursus volgen. Met deze brief stellen wij u 

op de hoogte van onze bevindingen.  

 

Er zijn ideeën voor het bevorderen van de deelname aan een reanimatiecursus 

Wij vroegen de vier lokale EHBO-verenigingen welke ideeën zij hebben om de deelname aan de 

reanimatiecursussen te bevorderen. Een aantal reacties hebben wij ontvangen:  

 

- In het algemeen is er genoeg belangstelling voor de reanimatiecursussen. Voldoende aandacht 

in de lokale media en het promoten van de reanimatiecursussen helpen om het aantal 

deelnemers zo groot mogelijk te laten zijn. EHBO-vereniging Ridderkerk wil bijvoorbeeld een keer 

bij Radio Ridderkerk haar activiteiten onder de aandacht brengen. 

 

- EHBO-vereniging Slikkerveer heeft een aantal plannen voor het promoten van de 

reanimatiecursussen. Zij denken aan flyers, actieve benadering van de verenigingen in 

Slikkerveer en meer aandacht op sociale media.  

 

Wij stimuleren de samenwerking voor het organiseren van een EHBO cursus voor leerlingen   

Wij hebben een oproep gedaan aan de vier lokale EHBO-verenigingen en de schoolbesturen om de 

mogelijkheden te verkennen voor een EHBO cursus voor leerlingen.  

 

De Vereniging tot het verstrekken van onderwijs op Gereformeerde grondslag heeft aangegeven al 

jarenlang EHBO-cursussen te verzorgen waarin reanimatie zijdelings aan de orde komt. 

 

Verder hebben wij CBS De Wingerd en EHBO-vereniging Ridderkerk in contact met elkaar gebracht om 

de mogelijkheden te verkennen voor het organiseren van een EHBO cursus (komend schooljaar). 

 

 



 
 

Wij zetten in op het bevorderen van de deelname aan de reanimatiecursussen 

Op 6 april 2022 hebben wij in overleg met het Maatschappelijk burgerplatform Ridderkerk (MBR) een 

bijeenkomst georganiseerd om de contactpersonen/pandeigenaren van de 25 AED locaties en de vier 

lokale EHBO-verenigingen te informeren over de gebruiksinstructie van AED’s. Na de bijeenkomst zijn de 

25 pandeigenaren geïnformeerd over de mogelijkheden om een reanimatiecursus te volgen bij één van 

de vier lokale EHBO-verenigingen.  

 

Wij willen graag de kennis van de burgerhulpverleners van de 25 nieuwe AED’s vergroten. In de 

bijeenkomst is aangeven dat iedere lokale EHBO-vereniging eenmalig een oefen-AED via de jaarlijkse 

subsidie mag aanvragen. 

 

Verder zullen regelmatig via de De Blauwkai oproepen aan de inwoners gedaan worden om een 

reanimatiecursus te volgen. 

 

Er is nog geen aanwijzing dat aanvullende middelen nodig zijn 

Door middel van uw raadsbesluit ‘AED’s in Ridderkerk’ is jaarlijks € 15.000,- beschikbaar gesteld voor 

scholing van vrijwilligers en ondersteuning van burgerhulpverleners voor het gebruik van de 25 AED’s. 

Wij hebben nog geen vraag gekregen m.b.t. aanvullende financiële middelen.  

 

Wij beschouwen de motie 2021-137 'Bevorderen deelname reanimatiecursus' hiermee als afgedaan. 

 

 

Hoogachtend, 

Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 

 

de secretaris, de burgemeester, 

 

 

 

 

Dhr. H.W.J. Klaucke Mw. A. Attema 


