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1. Samenvatting voorstel
Neem kennis van het feit dat de RAV start met het alarmeren van AED burgerhulpverleners per 31-32016. Bespreek de communicatie met de gemeenten en de mogelijke rol die zij hierin kunnen spelen.
Middels een presentatie van RAV en hartstichting wordt het onderwerp toegelicht
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3. Toelichting
In 2015 heeft de RAV het voornemen bekend gemaakt om het alarmeren van AED
burgerhulpverlening vanuit de meldkamer te gaan faciliteren. De IGZ heeft zich inmiddels
uitgesproken over de verantwoordelijkheden bij de inzet van AED vrijwilligers bij reanimaties. De RAV
is daarbij verantwoordelijk voor de alarmering, terwijl de verantwoordelijkheid van de vrijwilligers zelf
niet anders is dan bij spontane hulp bij reanimatiehulpverlening. Ook is inmiddels de effectiviteit
voldoende komen vast te staan. Vanwege de landelijke campagne van de Hartstichting zijn inmiddels
meer dan 2000 vrijwilligers in onze regio aangemeld. De start is voorzien op 31 maart 2016. De
technische voorzieningen hiervoor zijn bijna gereed en financiering van deze alarmering is via de
zorgverzekeraar geregeld. Op medisch inhoudelijke gronden is invoering in heel Nederland nu aan de
orde.
Of gemeenten zelf ook de werving van vrijwilligers en de beschikbaarheid van AED apparatuur gaan
stimuleren is aan de gemeenten zelf. De RAV en Hartveilig Wonen zijn beschikbaar om de
gemeenten de komende periode hierin te adviseren.
De RAV betaalt structureel de technische voorzieningen en opleiding eigen personeel vanuit de
middelen van de zorgverzekeraars. Aandachtspunt is dat op gemeenten druk zal komen te staan om
te besluiten over al dan niet ondersteunen van deze ontwikkeling.
In 2012 is aan de AB-leden het onderzoek ‘Automatische Externe Defibrillator (AED) en
burgerhulpverlening in Hollands Midden’ gestuurd. Gemeenten is op basis van de kennis van destijds
geadviseerd vooralsnog terughoudend te reageren op verzoeken om AED burgerhulpverlening in te
voeren. Inmiddels zijn de resultaten van de burgerhulpverlening verbeterd (ARREST-onderzoek
2012) op basis waarvan het advies is aangepast. De RAV ondersteunt nu alarmering van AED
burgerhulpverleners.
Nadrukkelijk wordt de invoering van AED burgerhulpverlening gezien als aanvulling op de inzet van
brandweer First Responders waarover u eerder besloten heeft.

4. Implementatie en communicatie
Gemeenten worden het komende halfjaar benaderd om de stand van zaken voor hun gemeenten ten
aanzien van AED burgerhulpverlening te bespreken. Voor 31 maart 2016 wordt er nog een ambtelijke
bijeenkomst voorbereid om ambtenaren volksgezondheid en openbare orde en veiligheid te
informeren. Vanuit de RAV zal een persbericht verspreid worden. Bijgevoegd is een voorbeeld
persbericht dat gemeenten zelf kunnen gebruiken om 31 maart 2016 uit te doen. Voorstel is om bij
het AB van 31 maart a.s. aan de hand van een presentatie de werking en het proces van
burgerhulpverlening toe te lichten.

5. Bijlagen
- Notitie RAV introduceert AED burgerhulpverlening
- Voorbeeld persbericht(en) AED burgerhulpverlening t.b.v. gemeenten
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