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Inleiding

Een acute hartstilstand komt vaak voor. Volgens cijfers van de Nederlandse Hartstichting 
krijgen per week 300 Nederlanders een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Veruit de 
meeste gevallen vinden plaats in en om huis. Als het hart stopt met kloppen, komt de 
bloedsomloop stil te liggen en krijgen het hoofd en de organen geen zuurstof meer. Als 
er niet snel wat gedaan wordt, is overlijden onvermijdelijk. Een ambulance is er vaak 
binnen (gemiddeld) 10 minuten. Maar 10 minuten zonder bloedsomloop is altijd te lang. 
Het is dan ook van levensbelang het hart zo snel mogelijk weer aan het pompen te 
krijgen. Uit onderzoek is gebleken dat voor een levensreddende actie binnen 6 minuten 
begonnen moet worden met reanimatie. De kans op succes wordt vergroot wanneer snel  
het slachtoffer kan worden gereanimeerd en aangesloten aan een AED.(Automatische 
Externe Defibrillator).  Belangrijk is dus dat er burgerhulpverleners zijn die snel tot actie 
kunnen overgaan. Daarnaast is de aanwezigheid van een vrij beschikbare AED in de 
buurt eveneens van groot belang. Hulp binnen de cruciale zes minuten biedt het 
slachtoffer dat getroffen is door een acute hartstilstand op basis van primair kamer 
fibrilleren (levensbedreigende ritmestoornis) de beste overlevingskansen, terwijl de 
fysieke en geestelijke schade doorgaans nihil tot minimaal is. Een grote dichtheid aan 
burgerhulpverleners en vrij beschikbare AED’s is dus van levensbelang!

Gang van zaken

In de Veiligheidsregio Brabant-Noord wordt gebruik gemaakt van het 
alarmeringssysteem HartslagNu. De gang van zaken is dat direct na contact met de 112-
meldkamer de centralist beoordeelt of HartslagNu wordt ingeschakeld. Door HartslagNu 
worden via een sms of app gecertificeerde hulpverleners in de directe omgeving verzocht 
direct naar het slachtoffer te gaan. Met reanimatie wordt direct gestart. Tegelijkertijd 
wordt een aantal gecertificeerde personen via sms of app opgeroepen om naar de 
dichtstbijzijnde AED te gaan en deze mee te nemen naar het slachtoffer Zodra de AED is 
gebracht wordt deze aangesloten, terwijl de reanimatie niet of zo kort mogelijk wordt 
onderbroken. Er wordt in het systeem gezocht naar maximaal 30 burgerhulpverleners 
van wie de ‘huidige locatie’ of de opgegeven locatie in het account het dichtst bij het 
adres van het slachtoffer ligt. Er wordt gestreefd naar een ideale verdeling van de 
burgerhulpverleners. 1/3 deel gaat rechtstreeks naar het slachtoffer en 2/3 deel haalt 
eerst een AED alvorens zelf naar het aangewezen adres te gaan. De verantwoordelijkheid 
voor de reanimatie wordt overgedragen aan het ambulancepersoneel zodra deze is 
gearriveerd.

Status Quo in onze gemeente

Uit de analyse kan worden opgemaakt dat er op 38 plaatsen in Vught AED’s aanwezig 
zijn. Daarvan zijn er 30 aangemeld bij HartslagNu en daarbinnen weer 22 die 24/7 
inzetbaar zijn. En de 500 meter straal van de Hartstichting toepassend op deze 22 kan 
dan ook de gemeente als Hartveilig worden gekwalificeerd.
De overige 16 zijn niet 24/7 uur/dag beschikbaar omdat ze bij bedrijven, instellingen, 
scholen binnen hangen of op bedrijfsterreinen die ’s nachts/weekend afgesloten zijn. De 
helft daarvan is wel aangemeld bij HartslagNu en de andere helft ,daartoe zal de 
Stichting de eigenaren ervan proberen te overreden om de AED in ieder geval bij 
HartslagNu aan te melden. 



In Cromvoirt bevindt zich één 24/7 inzetbare AED en één niet aangemelde. Deze hangt 
wel in een buitenkast en de stichting zal contact op nemen om tot aanmelding te 
stimuleren
Ter informatie, in Helvoirt hangen 18 bij HartslaNu aangemelde AED’s waarvan 16 24/7 
inzetbaar.

Wat willen we bereiken?
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De op te richten rechtspersoon de “Stichting Hartveilig Vught” stelt zich, door 
samenwerking met alle relevante organisaties, ten doel de hartveiligheid in de gemeente 
Vught te optimaliseren en zo het aantal sterfgevallen vanwege hartstilstand te 
verminderen. Op de eerste plaats zijn daar meer hulpverleners voor nodig die kunnen 
reanimeren én die zich registreren bij HartslagNU. Daarnaast wil de stichting haar doel 
bereiken door de beschikbaarheid, toepasbaarheid en kennis van AED’s in de gemeente 
te verhogen. Zij zet zich er voor in dat verspreid over de gemeente Vught, AED’s 
publiekelijk beschikbaar zijn en dat er personen zijn die opgeleid zijn om met de AED 
slachtoffers te helpen en geregistreerd staan bij HartslagNu. Zij stimuleert de aanschaf 
van AED’s en de opleiding in het gebruik ervan en streeft actief naar een breder 
maatschappelijk draagvlak voor een ruime beschikbaarheid van AED’s in de gemeente. 

De stichting probeert haar doel onder meer te bereiken door een actieve benadering van 
de gemeente, particulieren, bedrijven en instellingen voor het verkrijgen van gelden voor 
het plaatsen van een AED en/of voor de instandhouding ervan. 

Samenvatting:
- Voldoende aanbod van bij HartslagNu geregistreerde burgerhulpverleners
- Sluitende dekking van publiekelijk toegankelijke AED’s over de gemeente Vught: 

van een straal van 500 meter naar een van 400 meter
- Verwerven van geldmiddelen om aanschaf van AED’s met toebehoren mede 

mogelijk te maken
- Gelden om bestaande bestand te onderhouden
- Gelden om verlopen elektroden en accu’s te vervangen
- Gelden om t.z.t. de apparaten zelf te vervangen

Een deel van het 24/7 AED bestand is tot stand gekomen doordat de AED van binnen 
naar buiten is verplaatst. Er is feitelijk m.b.t. bijvoorbeeld onderhoud niets veranderd.
Daar en tegen zijn er 11 AED’s geplaatst op strategische locaties waar slechts de muur 
wordt gefaciliteerd.
Dit bestand, daar zal de stichting zich om moeten bekommeren.

Het behelst:
 AED bij Dr Felix
 Pax et Bonum
 Kasteel Maurick
 IJzeren Man
 Brasserie 155
 Fysio Company Kortbeek
 De Rosier
 Mariaplein
 IJsvogel



 Kamp Vught
 School De Piramide

Hoe bereiken we ons doel?

Soms is het vanwege bebouwingsdichtheid/bereikbaarheid nodig om binnen een cirkel 
meer AED’s beschikbaar te hebben. Voor de buitengebieden is vanwege de geringe 
bebouwingsdichtheid de cirkel-norm niet effectief. Daar wordt voorlopig gekeken naar 
gebieden waar regelmatig sprake is van samenkomst van grote hoeveelheid mensen 
zoals rondom de recreatiewater zoals De IJzeren Man en sportcomplexen voor 
buitensporten. Het is niet uitgesloten dat over enkele jaren drones met een AED aan 
boord kunnen worden ingezet. Met deze ambulance-drone wordt het mogelijk om binnen 
een gebied van 12 km2 de AED binnen één minuut bij het slachtoffer te brengen. Met die 
zeer korte responstijd stijgt de overlevingskans na een hartstilstand van 12% naar 50%. 
Dit streefgetal moet in de loop van jaren worden verhoogd.

Naast een dekkend stelsel van AED’s is ook een spreiding van burgerhulpverleners nodig. 
In geval van een reanimatiemelding moeten tenminste 10 hulpverleners rond elke AED-
locatie kunnen worden gewaarschuwd. HartslagNu waarschuwt geregistreerde 
hulpverleners die in het betrokken gebied wonen dan wel daar verblijven. 
Essentieel is dus dat een gecertificeerde hulpverlener zich registreert bij HartslagNu. Om 
zich te kunnen laten registreren moet betrokkene zijn opgeleid door een 
persoon/instantie die beschikt over het opleidingscertificaat van de Nederlandse 
Reanimatie Raad (NRR). We kennen in onze gemeente verschillende organisaties die zich 
richten op de opleiding van AED-hulpverleners. In onze gemeente zijn al een groot aantal 
personen die zijn opgeleid om te werken met een AED. Helaas zijn echter niet allen 
aangemeld bij HartslagNu. Bij de opleiders gaan we bevorderen dat personen die de 
opleiding hebben gevolgd zich ook laten registreren. Via publiciteit roepen we 
hulpverleners op zich te laten registreren.

De stichting wordt geen eigenaar/beheerder van de AED’s. De verantwoordelijkheid blijft 
liggen bij de eigenaar/beheerder. De stichting wil wel door middel van geldwerving de 
(uit)plaatsing van een AED bevorderen. 

Samenvatting:
- Stichting stimuleert, enthousiasmeert en ondersteunt
- binnen bebouwde gebieden werken in cirkels met een straal van 500 meter en bij 

gecompliceerde wegenstructuur een straal van 400 meter
- buiten bebouwde gebieden richten op gebieden waar regelmatig grote aantal 

publiek is
- bevorderen aanmelding hulpverleners bij HartslagNu.
- bevorderen aanmelden AED’s bij HartslagNu.
- advisering over welke type kast/AED het beste aangeschaft kan worden om 

uniformering te bereiken.

Algemeen Nut Beogende Instelling

                                                                                                                                                      
De Stichting Hartveilig Vught wil zich laten aanmerken als Algemeen Nut Beogende                   
Instelling (ANBI). Ze voldoet aan de voorwaarden die de belastingdienst aan een ANBI 



stelt. Door de ANBI-status is het voor donateurs/geldschieters fiscaal aantrekkelijk om de 
stichting financieel te ondersteunen. 

Voor de fondsenwerving richten we ons op particuliere of zakelijke donateurs, 
subsidiënten, fondsen en op sponsors.  
Naast sponsoring willen we gelden verwerven door middel van crowdfunding zodat een 
vermogen bestaat waaruit de aanschaf mede kan worden bekostigd als er geen sponsors 
zijn en opleidingen kunnen worden betaald. In de crowdfunding richten we ons 
nadrukkelijk ook op zorgverzekeraars.

- Aanvragen ANBI-status
- Werven geldmiddelen 

                                                                                             
Organisatie

De Stichting Hartveilig Vught is een vrijwilligersorganisatie. De stichting werkt alleen met 
onbezoldigde vrijwilligers. De eventueel voor de stichting gemaakte onkosten worden in 
overleg met het bestuur gedeclareerd. Het bestuur van de stichting bestaat bij oprichting 
uit:
Ton van der Kraaij, cardioloog JBZ, voorzitter
Adri de Munnik, namens Stichting Reanimatie ’s-Hertogenbosch, opleidingen
Pieter de Lange, namens Rode Kruis afd.Den Bosch e.o. secretaris

                                                                                                                             
Public Relations en Communicatie

Het is zaak om vanuit de Stichting publiciteit te genereren. Publiciteit die helpt bij het 
breder bekend worden van de doelen van de stichting. Door middel van publiciteit 
kunnen we het maatschappelijk veld bereiken en bewerken om mee te werken aan de 
realisering van de doelstellingen: een dekkend stelsel van AED’s en voldoende 
gecertificeerde burgerhulpverleners. Daarvoor hebben we support, actie en geld nodig. 
Publiciteit willen we bereiken via:

- Persberichten
- Aanwezigheid bij evenementen
- Donateursactie en sponsoracties
- Actuele Website

Opleidingen
De stichting bevordert de opleiding tot gecertificeerd burgerhulpverlener. Ze werkt 
daarbij nauw samen met de EHBO-verenigingen, de Stichting Reanimatie ‘s-
Hertogenbosch en het Rode Kruis in de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Talrijke 
burgerhulpverleners zijn in het kader van de BHV-training opgeleid binnen hun bedrijf. 
Degenen die de (BLS-AED) reanimatieopleiding met succes hebben gevolgd, ontvangen 
het Certificaat BLS-AED hulpverlener. Ook bij de Politie, Brandweer en in de Zorg zijn 
velen die in het kader van hun functie hebben leren reanimeren en kunnen omgaan met 
de AED.

Om het aantal burgerhulpverleners te vergroten worden inwoners aangemoedigd om de 
opleiding te volgen. Bij een groot aantal zorgverzekeraars worden de kosten vergoed. De 
stichting wil bevorderen dat, waar de kosten niet worden gedekt door de 



zorgverzekeraar, een vergoeding kan worden gegeven voor de eerste cursus (behalen 
certificaat). Vervolgcursussen zijn dan wel voor rekening van de hulpverlener. 

Alle EHBO-verenigingen en het Rode Kruis houden hun eigen administratie bij 
betreffende opgeleide hulpverleners. 

Te realiseren in 2020

- Oprichting van de Stichting HartVeilig Vught in samenspraak met HartslagNu, 
Nederlandse Hartstichting, Rode Kruis ’s-Hertogenbosch, Jeroen Bosch 
Ziekenhuis, Stichting Reanimatie ’s-Hertogenbosch, EHBO-verenigingen,.

- Presentatie van de plannen bij de gemeente en zoeken naar commitment.
- Uitbreiden AED bestand door verkleining cirkels van 500 naar 400 meter
- Uitwerken financiering: donateursplan, sponsoring
- Aanzoeken donateurs
- Verhoging aantal registraties bij HartslagNu van hulpverleners: Aan elke AED-

locatie tien gecertificeerde burgerhulpverleners verbinden, die zich hebben 
aangemeld bij HartslagNu.

- Genereren van publiciteit
- Bouw van Website


