
Onderwerp: ‘HartveiligWonen’ gemeente Berkelland
Verslag: bijeenkomst werkgroep 
Doel van deze avond: vervolg op laatste overleg en hoe nu verder
Datum: 14 april 2016 19.30 uur – 21.00 uur

1. Opening -> Welkom 
                          Voorstelronde

Aanwezig: 24 
Afwezigheid: 3 kernen na afmelding

2. Stand van zaken:
Laatste melding wordt getoond, om te laten zien hoe de dekking is, hoeveel vrijwilligers en 
AED’s er worden meegenomen in een willekeurige melding.
Vrijwilligers ontvangen geen melding wanneer zij zich buiten de 1000m bevinden. Controle of 
je een melding gehad moet hebben, is de vragenlijst, als deze niet is verstuurd dan ben je niet
meegenomen in de melding.

Evaluatie 2016 wordt doorgenomen (aantallen etc)

Omschrijving 20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

Aantal 
geregistreerde 
AED 
hulpverleners

60
2

71
5

74
6

82
7

Aantal 
Reanimatiemel
dingen

28 31 19 5

Gemiddelde 
leeftijd van de 
slachtoffers 

63 63 63 63

Geregistreerde 
AED’s

50 51 53 53

Aantal AED 
beheerders

18 18 20 20

Gemiddelde 
afstand 
reanimator tot 
calamiteit

51
1

35
5

43
9

Gemiddelde 
afstand AED tot 
calamiteit

52
0

57
6

59
4

Slagingspercent
age N&O 
Gelderland

23 23 23

- HartveiligWonen richt zich ook op het buitenland.
- Alarmering gestart in veiligheidsregio’s Zuid-Holland-Zuid en Hollands-Midden, Rotterdam-  
  Rijnmond volgt binnenkort.
- Binnenkort worden de nieuwe app en website operationeel. Middels de nieuwsbrief worden 
  vrijwilligers hiervan op de hoogte gehouden.

3. Status 
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Frank Evers is gestopt met zijn taken bij de gemeente en zijn werkzaamheden betreft HVW 
zijn overgenomen door  Jan Lubben en Joke te Morsche. Dit is een van de redenen geweest 
dat de bijeenkomst is verplaatst. De afgelopen periode is gebruikt om alles in kaart te 
brengen. 
De kosten voor alarmering en nazorg worden vergoed door de gemeente. De kosten voor het 
onderhoud van de AED’s komen bij de kernen te liggen (zie kosten overzicht).

Henk de Roo uit Ruurlo is gestopt met zijn taken als beheerder, in Ruurlo is nu geen 
aanspreekpunt meer voor het HVW project.
 
Nazorg: de nazorg wordt door HVW opgepakt middels diverse manieren.
De eerste manier is de vragenlijst, deze wordt verstuurd na iedere melding en vrijwilligers  
kunnen hierop vermelden of zij de impact groot vonden, nav de reactie nemen wij contact met 
iemand op. Wanneer een vrijwilliger bij een melding heeft aangegeven dat de impact groot  
was, worden andere vrijwilligers ook benaderd.  Daarnaast worden we soms benaderd door    
politie of ambulance die aangeven dat er vrijwilligers aanwezig zijn geweest bij een heftige 
reanimatie, na deze melding nemen wij ook contact op met betrokkenen. 
In eerste instantie kan de vrijwilliger zijn verhaal doen, mocht er veel last worden ervaren dan  
kijken we samen met de vrijwilliger welk traject er ingegaan moet worden. 
    
Vanuit de kernen wordt ook nazorg opgepakt, dit gebeurd onder andere in Bruil en Rietmolen, 
na een reanimatie wordt er soms een bijeenkomst gehouden voor de vrijwilligers. 
Vrijwilligers mogen altijd doorverwezen worden naar  HVW. 

Meldingen: alleen bij een primaire reanimatie melding gaat er een bericht uit naar de  
vrijwilligers. Als bij een melding geen postcode of huisnummer bekend is, kan de melding er 
niet uitgaan. De melding gaat eruit per sms, app, via de pager (alleen brandweer) en middels 
de vragenlijst kunnen vrijwilligers zien dat er een melding is uitgegaan. 
Wanneer de telefoon inde stille modus staat is het niet mogelijk het alarm re horen,  de app 
kan de instellingen van de telefoon niet overrulen. Op de meeste toestellen is het wel mogelijk 
een uitzondering in te stellen, zodat een alarm in de stille modus toch hoorbaar is, mocht dit 
niet lukken dat zou je app kunnen installeren die dit mogelijk maakt. Aan de sms is een aparte 
beltoon te koppelen door de vrijwilliger, hiervoor dient het nummer waarvandaan de meldingen
verstuurd worden wel te worden opgeslagen, het nummer is: 06-42500512.

4. Hoe nu verder
Het onderhoud voor de AED’s en buitenkasten moeten de kernen zelf oppakken. Noabers 
heeft een bedrag van €15.000,- beschikbaar gesteld voor onderhoud/aanschaf aan AED’s in 
de kernen Neede en Eibergen. Hier is nog enige onduidelijkheid over, Ruud Kaak gaat 
overleggen waarvoor het bedrag ingezet mag/kan worden. 
Daarnaast is de Stichting 1819 mogelijk bereid iets bij te dragen, maar dit moet nog besproken
worden.  

Jan Lubben geeft aan dat de heer Rinus Smit in overleg is met de ondernemersvereniging 
Berkelland, er wordt bekeken of belangen samengevoegd kunnen worden, combinatie van 
maatschappelijk en financieel belang. Als bedrijven hun AED naar buiten willen plaatsen en 
het onderhoud hiervoor financieren, scheelt dit in de kosten voor de kernen en zorgt voor een 
optimale dekking. Lokale ondernemers worden benaderd, als bedrijven akkoord gaan wordt dit
teruggekoppeld aan HVW en de kernen. Kernen moeten in overleg met de bedrijven dan 
afspraken maken.

In Ruurlo en Borculo is geen aanspreekpunt meer betreft HVW. De vraag is nu hoe het hier 
verder opgepakt wordt? Gonny Weenk geeft aan dat zij op 22 mei op een Fair staan en hier 
mogelijke bewoners uit Ruurlo treffen en mensen kunnen interesseren en adviseren over 
HVW. Het is van belang at er meer aandacht geschonken wordt aan HVW, mogelijk kan dit 
ook communicatie vanuit de buurtverenigingen, EHBO verenigingen en via Social Media. 
Posters en flyers zijn op te vragen bij HVW, hartveiligwonen@wittekruis.nl.

5. Rondvraag:
- Wat is de gemiddelde opkomt bij een melding? Dit is ongeveer 10%, bij een oproep van 10-  
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  20 vrijwilligers reageren er 2-4 personen van deze groep.
- Wat wordt er vergoed door de verzekering? De Hartstichting heeft overleg gehad met de 
  zorgverzekeraars en zij geven aan dat elektroden door de verzekering van het slachtoffer  
  worden vergoed. Er wordt geprobeerd dit nog anders geregeld te krijgen. Een AED kan beter
  in het onderhoud worden meegenomen, zodat de zekerheid er is dat een AED altijd   
  inzetbaar is. Daarnaast zijn er mogelijkheden dat scholing vergoed wordt door de  
  verzekering (aanvullend pakket). 
- Momenteel loopt er een actie in Noord Oost Gelderland vanuit het Witte Kruis. 1000               

               Vrijwilligers mogen gratis de basis cursus volgen als zij zich aanmelden bij HartveiligWonen.
               Na de eerste 1000 aanmeldingen kunnen de overige vrijwilligers de cursus volgen tegen  
               een gereduceerd tarief, de actie geldt t/m 30 juni 2016.

Om 21.00 werd iedereen bedankt voor de aanwezigheid.

Kostenoverzicht
Onderhoudscontract 
duur 5 jaar excl. 6% 
BTW

Aanschaf Defibtech 
Lifeline excl.  BTW

AED 24/7 € 149,- p/jr € 1550,- (6%)
Buitenkast 
(uitgezonderd de 
Aivia kast)

€   50,- p/jr € 1095,- (21%) 
(montage €245,-) 
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