
 
Motie Hellevoetsluis "Hartveilig" 

De gemeenteraad van Hellevoetsluis, in vergadering bijeen op 8 november 2018, aan de orde zijnde agendapunt 4 

Vaststellen Begroting Hellevoetsluis 2019-2022, 

Constaterende dat: 

• Wekelijks landelijk zo'n 300 mensen getroffen worden door een hartstilstand. Dat 80% hiervan plaatsvindt in en 
rond het huis. 

• De overlevingskansen van de meeste slachtoffers toenemen als er binnen 6 minuten gereanimeerd of 

gedefibrilleerd kan worden. 

• Een AED (Automatische Externe Defibrilator) levensreddend kan zijn mits beschikbaar binnen de 6 minuten zone.  

• De aanrijtijd van een Al ambulance in Hellevoetsluis met 10-15 minuten dus veel te lang is. 

• Er een werkgroep AED in Hellevoetsluis actief is die heeft vastgesteld dat er zo'n 70 interne AED's beschikbaar 

zijn in Hellevoetsluis, maar niet 24/7 bereikbaar. 

• Hellevoetsluis dus niet "hartveilig" is.  

Overwegende dat: 

• De gemeente Hellevoetsluis momenteel al aangesloten is bij HartslagNu en de Hartstichting.  

• Een burgerhulpverlener met reanimatiediploma die opgeroepen wordt nu meestal geen AED weet te 

bemachtigen. 

• Hellevoetsluis, op het moment van indienen, zeven lopende BuurtAED initiatieven kent, met 2 geslaagde acties. 

• Er een veel groter aantal AED's 24 uur per dag beschikbaar moeten zijn om "hartveilig"te worden.  

• Een nieuwe AED in een veilige kast ca. €2800,- kost en verplaatsing van bestaand naar buiten €900,- 
• De EHBO-vereniging Hellevoetsluis bereid is tot ondersteuning d.m.v. gratis AED trainingen. Ook voor College  

B&W alsmede Raadsleden. 

Verzoekt het college om: 

• BuurtAED actief te ondersteunen door:  
o Nadat een AEDactie door een burger is opgestart, 25% van het totale bedrag (ca. €700,-) van een nieuwe 

AED bij te dragen; 
o De kosten voor verplaatsen van beschikbaar gestelde interne AED's naar een goede externe buitenkast te  

dragen. 

• De 6 minuten zone te garanderen en benodigde AED's op basis van inventarisatie en de kosten hiervan 

beschikbaar te stellen. 
• Op de gemeentelijke website de locaties van de openbare AED's te publiceren;  



 
 


