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Stichting Hartveilig Westerwolde
Als Stichting streven wij naar een levensreddend netwerk van burgerhulpverleners en AED’s
(Automatische Externe Defibrillator) binnen de Gemeente Westerwolde.

Over de stichting
De Stichting Hartveilig Westerwolde is ontstaan uit de Stichting Bellingwedde Hartveilig. Na
de fusie van de Gemeente Vlagtwedde en de Gemeente Bellingwolde is het werkgebied van
de stichting uitgebreid tot de Gemeente Westerwolde en als zodanig ingeschreven bij de
KvK. Vanuit de Stichting is er een nauwe samenwerking met de Gemeente Westerwolde. De
doelstellingen en activiteiten van de stichting worden omarmd door de Stichting Groningen
Hartveilig en HartslagNu, de organisatie welke verantwoordelijk is voor de alarmering van de
burgerhulpverleners. Het Bestuur van de Stichting bestaat uit onbezoldigde vrijwilligers.

Doelstelling
De doelstelling van de stichting is om binnen de gemeente Westerwolde een sluitend
netwerk van AED’s beschikbaar te krijgen welke in combinatie met voldoende
burgerhulpverleners, in het geval van een hartstilstand, zorgt voor snelle hulpverlening.

Samenvatting
Met subsidiegelden, verkregen van de Eems Dollard Regio (EDR) en de Gemeente
Westerwolde, heeft de Stichting Hartveilig Westerwolde het aantal beschikbare AED’s in de
gemeente kunnen uitbreiden. Bij aanvang van het project constateerden wij dat van de
drieënveertig geregistreerde AED’s slechts 62% (26) 24 uur per dag beschikbaar waren, 26%
(11) alleen gedurende werkdagen buiten schoolvakanties en 12% (5) van de AED’s waren
inactief.
In de afgelopen maanden zijn na overleg met de gemeente en de betrokkenheid van
dorpsbelangen en buurtorganisaties twaalf additionele AED’s met buitenkasten door de
stichting toegewezen aan nieuwe locaties (witte vlekken), drie bestaande AED’s voorzien van
een buitenkast en naar buiten verplaatst en vijf AED’s met tussenkomst van de stichting door
eigenaren naar buiten gebracht en/of geregistreerd. In totaal zijn door deze acties twintig
extra AED’s aan het netwerk in Westerwolde toegevoegd, waarbij de beschikbaarheid van
AED’s in de openbare ruimte is toegenomen van 62% (26) naar 80% (46). 1

De juiste AED en buitenkast
Bij aanvang van het project is door de Stichting Hartveilig Westerwolde bij vijf leveranciers
een offerte aangevraagd voor het leveren van tien AED’s van het type Cardiac Science G3
1

Op dit moment worden de laatste AED’s geïnstalleerd en geregistreerd
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Elite volautomaat en de Philips FRX plus tien buitenkasten van het merk Sixcase SC 1340 met
verwarming, alarm en pincode. De keuze voor het type AED en buitenkast is gebaseerd op
kwaliteit, betrouwbaarheid, functionaliteit, gebruikersgemak, te openen met pincode/sleutel
en bestand tegen vandalisme. Softwareproblemen met de Cardiac Science G3 heeft ons
doen besluiten uiteindelijk te kiezen voor de Philips FRX AED. Op basis van de vijf ontvangen
offertes is de opdracht tot levering gegund aan laagste aanbieder. Het offertebedrag was
19,3% lager t.o.v. de hoogste aanbieding. 2

Inventarisatie geregistreerde AED’s
Het is voor de stichting een uitdaging geweest om een totaaloverzicht te krijgen van alle in
Westerwolde geregistreerde AED’s. HartslagNu, die beschikte over de gegevens, kon deze
om privacy redenen niet verstrekken aan de stichting. Ook de gemeente beschikte niet over
een compleet overzicht. Navraag van de gemeente bij HartslagNu leverde niet het gewenste
resultaat. De uiteindelijke inventarisatie is door de stichting zelf uitgevoerd, zie figuur 1.

mar 2020

Fig. 1

Van de drieënveertig geregistreerde AED’s bij HartslagNu was slechts 62% (26) 24 uur per
dag beschikbaar voor de hulpverleners. Daarnaast was 26% (11) alleen gedurende
werkdagen en daarvan alleen daguren beschikbaar. Tijdens schoolvakanties waren zes
AED’s, doordat deze inpandig hingen, niet toegankelijk voor gebruik. Vijf AED’s waren
inactief. Deze zijn niet direct toegankelijk voor externe hulpverleners. Vanuit de ervaring
2

SFP offerte ontvangen 12 feb 2020, alle andere offertes na 18 mar 2020
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weten wij dat er daarnaast nog vele AED’s binnen bedrijven, instellingen en bij particulieren
hangen welke niet bij HartslagNu zijn aangemeld.
De verdeling van AED’s per woonkern is in figuur 2 weergegeven.
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Fig. 2

Toewijzing AED’s
Uit onderzoek is gebleken dat een snelle alarmering, snelle reanimatie en een defibrillatie
binnen zes minuten, slachtoffers betere overlevingskansen geven en daarmee een betere
toekomst en kwaliteit van leven. Bij de uiteindelijke toewijzing van additionele AED’s in de
woonkernen is rekening gehouden met deze richtlijn als wel met de beschikbaarheid van
hulpverleners in de direct omgeving. Op basis van de inventarisatie en in overleg met de
gemeente zijn twaalf omgevingen, witte vlekken, geïdentificeerd waar het wenselijk was op
openbare locaties een extra AED op te hangen. Om betrokkenheid vanuit de woonkernen te
stimuleren hebben belangenorganisaties in deze woonkernen een verzoek gekregen om
voorstellen te doen voor exacte locaties in hun directe woonomgeving.
Uiteindelijk zijn er twaalf nieuwe AED’s met buitenkasten geplaatst, zijn er drie extra kasten
geleverd aan eigenaren van AED’s welke daarmee hun AED naar buiten hebben willen
brengen en zijn er met tussenkomst van de stichting nog eens vijf AED’s door eigenaren voor
eigen rekening naar buiten gebracht en/of geregistreerd. (Rabobank met Dorpsbelangen
Vlagtwedde, Waterschap Hunze en Aa’s en Gemeente Westerwolde). Zie tabel 1.
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Tabel 1:
AED

Kast
X
X

KLEIN-ULSDA
VRIESCHELOO

ULSDERWEG / KOUDE HOEK
LAGEWEG

X

X
X

WEDDE
VLAGTWEDDE

DORPSHUIS DE VOORTGANG
WOLLINGHUIZERWEG

X

X

VLAGTWEDDE

Dr. P. RINSEMASTRAAT

VLAGTWEDDE

SPORTZAAL, WISCHMEI

VLAGTWEDDE

SCHOOLSTRAAT/BADWEG

VEELE

WEDDERSTRAAT

X
X

Plaats

Adres

X
X
X
X

X
X
X
X

BLIJHAM
BLIJHAM
BELLINGWOLDE
BELLINGWOLDE
SELLINGEN

EIKENLAAN
HOOFDWEG
HOOFDWEG
SPORTWEG
KORTEWEG. MFA

X
X

X
X

SELLINGEN
JIPSINGBOERTANGE

X

X

JIPSINGHUIZEN
TER APEL

DORPSSTRAAT
JIPSINGBOERTANGERWEG
DORPSHUIS
WOLLINGHUIZERWEG,
BUURTHUIS
SPORTHAL

X
X

TER APEL
AGODORP

HOOILAND
MOLEN A LAAN

X

BOURTANGE

BISSCHOPSWEG

X

Commentaar

Geplaatst
EHBO bevestigd. Zoeken
geschikte locatie
Geplaatst
Geplaatst via
buurtvereniging
Rechts van de hoofdingang.
Via Gemeente
Naar buiten verplaatst.
Kast door gemeente
Rabobank AED via
Dorpsbelangen plus kast
geleverd. Geplaatst
Hunze en AA
AED buiten geplaatst plus
kast geleverd
Wordt geplaatst
Geplaatst
Geplaatst
Geplaatst
Hangt al een AED.
Aangemeld door MFA
Geplaatst
Geplaatst
Geplaatst
Door gemeente naar
buiten verplaatst
Afgeleverd
Geplaatst. AED door CHD
Eefting, kast door Stichting
Geplaatst

Resultaat
Door dit project zijn in samenwerking tussen de Stichting Hartveilig Westerwolde, de
Gemeente Westerwolde en derden, de kritische “witte vlekken” weggewerkt en totaal
twintig extra geregistreerde en voor hulpverleners beschikbare AED’s aan het netwerk in
Westerwolde toegevoegd. Tevens is de beschikbaarheid van AED’s in de openbare ruimte
toegenomen van 62% (26) naar 80% (46). Zie fig. 3.
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Figuur 3
Met de toewijzing van AED’s in de verschillende woonkernen is de verdeling zoals
weergegeven in figuur 4.
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Figuur 4
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Zie tabel 2 voor de AED’s welke niet 7d/24u beschikbaar zijn dan wel inactief. Vijf van de
acht niet beschikbare AED’s hangen in scholen, de andere drie bij bedrijven. De inactieve
AED’s zijn onder beheer van de BHV’s van instellingen en één bij een supermarkt.
Tabel: 2

Aanbevelingen
a) Doordat de ambulancehulpverlening in Nederland zodanig is georganiseerd dat vanaf
tijdstip melding op de 112 Meldkamer in Drachten, de ambulance maximaal vijftien
minuten de tijd heeft om bij het slachtoffer te arriveren, is het in veel gevallen
onmogelijk gebleken om binnen de zes minuten een reanimatie te starten.
Voornamelijk de buitengebieden hebben langere aanrijtijden voor zowel de politie
als ook de ambulancezorg. Met de toenemende vergrijzing van de bevolking in
Zuidoost Groningen en een hoger percentage hart- en vaatziekten in dit gebied is het
van essentieel belang dat binnen de gemeente Westerwolde verder wordt gewerkt
aan het inrichten van een fijnmazig netwerk van zowel burgerhulpverleners als AED’s.
Hierbij moet ook aandacht worden gegeven aan de gebieden buiten de woonkernen.
b) In overleg met de eigenaren, waaronder vijf scholen, de inpandige AED’s naar buiten
brengen.
c) Het maken van nadere afspraken tussen de gemeente Westerwolde en de Stichting
Hartveilig Westerwolde v.w.b. de kosten van het reguliere onderhoud van de huidige
en toekomstige AED’s.
d) Afspraken met HartslagNu over het aanleveren van geregistreerde AED-locaties.
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VOORWAARDEN
De doelstelling is het creëren van een 6-minuten zone in Westerwolde die moet voldoen aan
de volgende 5 randvoorwaarden.

Beschikbaar
De AED moet op “IEDER” moment van de dag beschikbaar zijn.

Bereikbaar

De AED moet voor “IEDEREEN” bereikbaar zijn.

Draagvlak

Burgerhulpverleners in de directe omgeving met kennis, kunde en vaardigheden voor het
gebruik van de AED.

Financieel
Het project moet financieel haalbaar zijn.

Continuïteit
Er moet sprake zijn van continuïteit in beheer en gebruik
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HELP ONS
Wilt u ons helpen in de realisatie van een levensreddend netwerk van
AED’s in Westerwolde en ons daarbij financieel ondersteunen, maak
dan uw gift over naar NL65RBRB0918729610 t.n.v. Stichting
Hartveilig Westerwolde.

SPONSOREN

ANBI
Stichting Hartveilig Westerwolde voldoet aan de eisen die de Nederlandse
Belastingdienst stelt voor een ‘algemeen nut beoogde instelling’,
oftewel ANBI. Deze goedkeuring is belangrijk omdat je als donateur alleen
schenkingen kunt aftrekken van de belastingen als een organisatie voldoet
aan de eisen van ANBI. Daarnaast betekent dat dat wij geen schenk- en/of
erfbelasting hoeven te betalen over de ontvangen schenkingen en
erfenissen.
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Contact Info
Stichting Hartveilig Westerwolde
Email: kmevankooten@hotmail.com
Voorzitter: Henry Esman
Tel: 06-21828661
Penningmeester: Jan Potgraven
Tel: 06-25228973
Secretaris: Kim Waslander
Tel: 06-24384282
Lid: open vacature
Vraag voor meer informatie
KvK/RSIN-nummer:
855140069
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