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De kasten van de AED’s in onze gemeente zijn voorzien van hangsloten. Dit ter
bescherming van de AED’s tegen vandalisme en diefstal. Meerdere malen hebben wij
signalen ontvangen dat het lastig is deze sloten open te krijgen zijn, zeker als het donker is.
Dit belemmert het gebruik van de AED’s.

In het kader van de Wet publieke gezondheid heeft de gemeente een taak op het gebied
van gezondheidspreventie. Dit is ook vastgelegd in onze nota “lokaal
volksgezondheidsbeleid 2018 – 2021”. Een goed dekkend netwerk van AED’s is een van de
zaken waar onze gemeente al jaren op inzet.

1. De 32 gemeentelijke kasten van de AED’s te vervangen door kasten met een verlichte
display, de Avia 220;
2. Het benodigde krediet ad € 20.900,00 beschikbaar te stellen vanuit de Algemene
Reserves.

Alle gemeentelijke AED-kasten zijn te openen door alle door HartslagNu op te roepen
burgerhulpverleners; dit bevordert de bedrijfszekerheid van de AED’s.

Het nut van de AED’s
Een AED (Automatische Elektronische Defibrillator) is een apparaat dat gebruikt wordt
wanneer iemand een hartstilstand heeft. Hoe sneller een AED wordt ingezet, hoe groter de
kans is de kans op overleven. Een AED is dus, net als de factor tijd, van levensbelang.

Sloten op de AED kasten
AED’s zijn vandalisme- en diefstalgevoelig. Dat hebben we ook in onze gemeente meerdere
malen ervaren. Om die reden zijn de kasten waar de AED’s in hangen voorzien van sloten.
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Tot een aantal jaar geleden waren de kasten afgesloten met eenvoudige slotjes die met een
sleuteltje konden worden geopend. De sleuteltjes werden door de plaatselijke EHBO
verenigingen aan hun leden verstrekt.
Dat werd een probleem toen zich steeds meer burgerhulpverleners, die hun opleiding niet
via de plaatselijke EHBO-vereniging hadden gehad maar bijvoorbeeld via hun werk, gingen
aanmelden bij HartslagNu. Dat was een heel goede ontwikkeling, maar deze personen
beschikten veelal niet over een sleuteltje waardoor zij de kasten niet konden openen als zij
werden opgeroepen wanneer de inzet van een AED in hun omgeving vereist was.
De hulpverlening kwam daardoor in het gedrang.
Enkele jaren geleden werden de kasten daarom voorzien van een hangslot met een
viercijferige code. Deze (steeds wisselende) code wordt door de centrale doorgegeven op
het moment dat de burgerhulpverleners worden opgeroepen om hulp te verlenen. Met die
code kan de kast van de AED dan worden geopend.
De gemeente is inmiddels meerdere malen door burgerhulpverleners én EHBOverenigingen benaderd dat het werken met hangsloten verre van ideaal is. Zeker als het
donker is, is het soms lastig de nummers in het slot zo te draaien dat het slot open gaat.
Juist omdat de factor tijd van levensbelang is, is dat een ongewenste situatie.
Oplossing van het probleem
Voorgesteld wordt de huidige kasten (die overigens al op leeftijd zijn) te vervangen door
stevige buitenkasten die te openen zijn door het intoetsen van een code op een verlichte
display (vergelijkbaar aan een pinapparaat).
De kosten
De totale kosten bedragen voor 32 kasten ( a € 653, ) € 20.900,-.
Vanwege het feit dat waarschijnlijk niet alle kasten nog dit jaar geplaatst kunnen gaan
worden, wordt een krediet bij uw raad aangevraagd.
KANTTEKENINGEN

FINANCIËN

DUURZAAMHEID

ALTERNATIEVE
MOGELIJKHEDEN

n.v.t..
Het in de begroting opgenomen budget voor aanschaf en onderhoud van AED’s binnen de
kostenplaats Gezondheidszorg is niet bedoeld en toereikend om de kasten te vervangen.
Ook andere kostenplaatsen binnen het programma Welzijn&Zorg bieden momenteel niet
de ruimte om het bedrag uit te voldoen.
De Algemene Reserve dient daarom te worden ingezet om het bedrag van € 20.900,00 te
kunnen voldoen.

n.v.t.
De oplossing van het probleem zou kunnen zijn de kasten niet af te sluiten. Vanwege het
feit dat AED’s vandalisme- en diefstalgevoelig zijn, is dat echter geen reële optie.
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Een andere optie is om verlichting aan te brengen bij de kasten. Dat zal mogelijk enige
verbetering kunnen brengen in de situatie, maar dan blijft het nog steeds lastig om de
hangsloten te openen. Gelet op het belang van de factor tijd is dat dus ook geen afdoende
oplossing.

PACT VAN

n.v.t.

WESTFRIESLAND

COMMUNICATIE

VERVOLG

Na besluitvorming wordt de opdracht verstrekt aan Totaal Preventie met dit bedrijf werken
wij naar volle tevredenheid samen.
De EHBO-verenigingen en de eigenaren van de panden waar de gemeentelijke AED’s zijn
geplaatst, worden van het besluit op de hoogte gebracht.
Bovendien zal in KoggenNieuws een artikel worden opgenomen en via social media, zodat
ook alle burgerhulpverleners op de hoogte zijn van deze aanpassing.

n.v.t.

BIJLAGEN

Datum college: 21 april 2020
Burgemeester en wethouders van Koggenland.
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