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Op 9 november 2016 is een motie ingediend en aangenomen omtrent de plaatsing van 

automatische externe defibrillatoren (AED’s) in de provincie (Motie 686). 

Daarin heeft u ons verzocht : 

1. ln overleg met de Hartstichting en het Rode Kruis een inventarisatie te maken van bij de

provincie in beheer zijnde locaties waar het wenselijk en nuttig zou zijn een AED te 

plaatsen, onder meer gelet op de drukte van de locatie;

2. Voor de zomer 2017 hierover aan Provinciale Staten te rapporteren, inclusief de 

financiële gevolgen van plaatsing en onderhoud van AED’s op deze locaties.

Ter uitvoering van uw verzoek is contact opgenomen met het Rode Kruis en de Hartstichting.

Het Rode Kruis beheert de site AED4.eu. Het doel van deze site is om alle AED’s in Nederland in 

kaart te brengen. Op de site kunnen AED’s worden aangemeld. In noodsituaties kunnen 

hulpverleners via de Rode Kruis-app zien, waar de dichtstbijzijnde AED hangt. AED4.eu is geen 

actief oproepsysteem voor burgerhulpverleners.

Deze maand is het bericht ontvangen dat de Hartstichting en het Rode Kruis gaan samenwerken

om te komen tot één centrale database van geregistreerde AED’s. Bij registratie op de site van 

het Rode Kruis (AED4.eu) en via de Rode Kruis-app wordt nu ook verwezen naar het online 

registratieformulier van de Hartstichting.      

Op de site van de Hartstichting kunnen mensen zich aanmelden als burgerhulpverlener. Er 

kunnen ook AED’s worden aangemeld. Op basis van de postcode wordt men aangemeld bij het 

oproepsysteem voor zijn/haar regio. In Nederland zijn 2 oproepsystemen actief: Hartveilig Wonen 

en Hartslag.nu.
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Om te bepalen op welke provinciale locaties het best AED’s kunnen worden geplaatst is door het 

Rode Kruis en de Hartstichting doorverwezen naar Hartveilig Wonen.

Hartveilig Wonen.

Hartveilig Wonen is het oproepsysteem dat de burgerhulpverlening regelt in Zuid-Holland. Na 

melding van een hartstilstand op alarmnummer 112, worden burgerhulpverleners via de Hartveilig 

Wonen-app of per SMS gealarmeerd en gevraagd om hulp te verlenen. Na inzet krijgt de 

eigenaar van de AED het bericht dat zijn AED is gebruikt en dat deze gecontroleerd moet 

worden. 

Dekkingsgebied AED’s.

Aan Hartveilig Wonen is een kaart gevraagd met daarop het dekkingsgebied van AED’s.

Zo’n kaart is niet beschikbaar. Deze gegevens staan alleen in hun digitale systeem. 

In Zuid-Holland zijn 612 AED’s bij Hartveilig Wonen aangemeld.   

Op basis van toegezonden adreslijsten heeft Hartveilig Wonen aangegeven welke provinciale 

locaties een aanvulling op hun dekkingsgebied zijn.   

Locaties die volgens Hartveilig Wonen een uitbreiding op hun dekkingsgebied zijn.  

Steunpunten en buitenkantoren.

De provincie heeft 25 buitenkantoren. 9 buitenkantoren zijn een goede aanvulling op het

dekkingsgebied. De overige kantoren bevinden zich in gebieden, waar al voldoende AED’s 

beschikbaar zijn. Voor 24/7 bereikbaarheid kunnen de AED-kasten aan de buitenkant van de

elektrische toegangshekken worden bevestigd. Als dat niet mogelijk is, dan kunnen de kasten 

aan een aparte paal worden gehangen. Bij de hekken is elektra voor aansluiting aanwezig. 

Bruggen. 

De provincie Zuid-Holland heeft ca. 85 bruggen. 26 bruggen zijn een goede aanvulling op het

dekkingsgebied. Voor 24/7 bereikbaarheid kunnen de AED-kasten aan de gevel van de 

brugwachtershuisjes worden geplaatst. Daar waar dat niet mogelijk is kunnen de kasten op 

andere wijze worden opgehangen. DBI wil de kasten aansluiten op aparte elektra groepen. 

Bushalten.

Bushalten zijn niet geschikt voor plaatsing van een AED. Ze beschikken niet over een eigen 

adres, wat noodzakelijk is.  

Toeristische Overstapplaatsen (TOP’s).

TOP’s zijn niet geschikt voor plaatsing van AED’s. Ze liggen in afgelegen gebieden. De kans dat 

er iets gebeurt is relatief klein. En dan moeten er ook nog hulpverleners aanwezig zijn om de 

AED te bedienen. Er is ook geen elektra aanwezig om de kast aan te sluiten.  

Dienstauto’s (geen advies voor gevraagd aan Hartveilig Wonen)

Weginspecteurs hebben de taak om de verkeersdoorstroom te bevorderen, de weg af te zetten 

en rommel op de weg op te ruimen. Hulpdiensten hebben de taak medische hulp te verlenen. 

Gezien die formele taakscheiding is het niet wenselijk om bij weginspecteurs AED’s in de auto te 

plaatsen.   
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Provinciehuis.

In het Provinciehuis hangen al 4 AED’s. Deze zullen worden aangemeld bij Hartveilig Wonen. In 

januari 2017 heeft Beveiliging ook een AED aangeschaft voor bedrijfshulpverlening bij externe, 

provinciale evenementen. 

Plaatsing AED’s in het kader van Bedrijfshulpverlening (BHV)

Locaties tot 10 medewerkers:

De vraag of het nuttig is om op deze locaties AED’s te plaatsen, is voorgelegd aan onze 

leverancier en adviseur op het gebied van E.H.B.O. en bedrijfshulpverlening. Vanuit deze kleine 

locaties zijn 3 tot 10 medewerkers werkzaam, die hun werkzaamheden veelal buiten de locatie

verrichten. Omdat er nauwelijks medewerkers aanwezig zijn is het plaatsen van een AED niet van 

toegevoegde waarde. De kans dat er iets gebeurt is klein. De kans dat er dan ook een 

hulpverlener aanwezig is, is nog kleiner.   

Locaties vanaf 10 medewerkers:

Provinciehuis Den Haag: Ca. 1500 medewerkers – Aanwezig 4 AED’s;

Bedieningscentrale Leidschendam: Ca. 10 medewerkers – Aanwezig 1 AED;

TSO Gouda: Ca. 40 medewerkers – Aanwezig 1 AED (van pandeigenaar);  

Bedieningscentrale Steekterpoort: Ca. 14 medewerkers – Uitbreiding 1 AED.

Aanvullende informatie over burgerhulpverlening verkregen van de Hartstichting.

 Eind 2015 waren er  in Nederland 90.000 geregistreerde burgerhulpverleners. 

 Het streefaantal is 170.000. Om dat te bereiken is veel campagne gevoerd via TV, met 

grote partijen in de zorg en via reanimatiepartners. 

 In maart 2017 zijn er 160.000 geregistreerd burgerhulpverleners. Het is nu zaak de 

verspreiding van die hulpverleners nog goed te regelen.  

Samenvattend.

1. 35 provinciale locaties zijn volgens Hartveilig Wonen een goede aanvulling op het 

dekkingsgebied van de burgerhulpverlening in Zuid-Holland. (zie bijlage);

2. Vanuit het oogpunt van bedrijfshulpverlening is het niet nodig om AED’s te plaatsen op 

buitenkantoren waar minder dan 10 man werkzaam zijn;

3. Op kantoren waar 10 medewerkers of meer werken zijn al AED’s aanwezig, met 

uitzonderling van Bedieningscentrale Steekterpoort;

4. Het streefaantal van 170.000 hulpverleners is bijna bereikt en de Hartstichting en het 

Rode Kruis werken sinds mei 2017 samen om te komen tot 1 database van 

geregistreerde AEDs. 
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Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

drs. J.H. de Baas drs. J. Smit

Bijlagen:

- Motie 686 Oosterdorp (D66) plaatsing defibrillatoren in de provincie. 

- Geschikte locaties voor plaatsing AED’s.
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