
Aan de raadsfracties van 
De Gemeente Leusden
Fokkerstraat 16
3833 LD Leusden

Betreft: financiële ondersteuning Convenant HartslagNu

Leusden, 14 januari 2018

Geachte raadsleden,

Zoals u wellicht heeft vernomen is in oktober 2017 een Convenant 
ondertekend tussen RAVU, gemeente Leusden en de beide EHBO-
verenigingen van Leusden en Achterveld. Leusden is nu aangesloten bij het 
landelijk alarmeringssysteem HartslagNu. 
Dat betekent dat Leusdense burgerhulpverleners via een Sms-bericht of App 
van de RAVU- ambulancedienst bij alarmering van 112 kunnen worden 
ingeschakeld bij een slachtoffer met een hartstilstand, om zo snel mogelijk 
een reanimatie door hartmassage op te starten. Of dat zij verwezen worden 
om de dichtstbijzijnde AED (Automatische Externe Defibrillator) op te halen 
en daarmee een poging tot redding van het slachtoffer te doen. Alleen het 
snel toedienen van een elektroschok kan het hartritme van een slachtoffer 
met een fibrillerend hart of een hartstilstand herstellen. De eerste zes 
minuten bij een reanimatie zijn cruciaal! 
Een zo groot mogelijk netwerk in onze gemeente van burgerhulpverleners 
én AED’s vergroot de kans op goede overleving, omdat professionele 
hulpdiensten vaak minder snel ter plaatse kunnen zijn.

De rol van beide EHBO-verenigingen hierin is om voor iedereen betaalbare 
reanimatiecursussen aan te bieden, te promoten en onze cursisten te 
stimuleren zich aan te melden bij HartslagNu.nl.
De EHBO- verenigingen hebben naar aanleiding van de ondertekening het 
aantal cursussen reanimatie uitgebreid. Er is gelukkig veel belangstelling 
voor. We ontvangen echter ook signalen van mensen die de €40,- die wij (op 
basis van kostprijs) moeten vragen voor een basiscursus te hoog vinden. 
Die €40,- zijn nodig om onze kosten te dekken, doordat de lessen gegeven 
worden volgens de normen van de Hartstichting, waarvan beide 
verenigingen partner zijn, en de Nederlandse Reanimatie Raad. 
Denk hierbij aan de vergoeding van gekwalificeerde instructeurs volgens de 
normen van de NRR, huur van de lesruimtes, aanschaf en afschrijving van 
materialen. (poppen en longen, instructie AED’s, software e.d) 
De kosten van een herhalingsles zijn €20,-.
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De EHBO verenigingen ontvangen voor hun activiteiten geen gemeentelijke 
subsidie.

Een andere rol van de EHBO verenigingen is het beheer van de Leusdense, 
Stoutenburgse en Achterveldse gegevens in het systeem HartslagNu.nl. 
Uit de eerste inventarisatie blijkt dat in Leusden slechts drie AED’s zijn 
aangemeld bij HartslagNu, waarvan één openbaar. In de statistieken van de 
Hartstichting is te lezen dat 68% van de hartstilstanden plaats vindt in 
huiselijke kring tussen 18:00 en 23:00 uur. Dan zijn de aanwezige AED’s in 
de meeste bedrijven/ instellingen/ organisaties niet meer te bereiken en kan 
er dus op een cruciaal moment geen gebruik gemaakt worden van deze 
AED's bij een hartstilstand. Daarom streven de Hartstichting, de EHBO-
verenigingen en de Gemeente naar zoveel mogelijk openbare AED’s in 
buitenkasten die 24/7 te bereiken zijn. 
Voor een dekkend aantal AED’s, d.w.z. bereikbaar binnen zes minuten, zou er op 
iedere vierkante kilometer een openbare AED voor handen moet zijn. Het aantal 
burgerhulpverleners dient bij voorkeur minimaal 1% van de bevolking te zijn. Bij 
HartslagNu zijn momenteel 231 goedgekeurde burgerhulpverleners uit Leusden 
aangesloten, 17 uit Achterveld en 3 uit Stoutenburg. Dus voor zowel de AED's 
als de burgerhulpverlening valt nog een slag te maken.

De beide EHBO verenigingen onderschrijven het maatschappelijk belang van 
een ‘hartveilige gemeente’ en hebben een plan opgezet om een dekkende 
gemeentelijke spreiding van AED’s te realiseren:

1. Achterveld beschikt al over vier openbare AED’s in buitenkasten met 
een slotcode die de vereniging zelf heeft bekostigd, deze worden 
aangemeld bij HartslagNu, waardoor ze ook inzetbaar worden via 112;

2. Inventarisatie van aanwezige AED’s in Leusden;
3. Eigenaren stimuleren hun AED aan te melden bij HartslagNu;
4. Eigenaren stimuleren om hun AED te plaatsen in een openbare 24/7 te 

bereiken buitenkast;
5. Werving van bedrijven/ instellingen/ organisaties/ buurtorganisaties/ 

verenigingen/ stichtingen en particulieren om een AED met buitenkast 
te plaatsen. Het doel is uiteindelijk een dekking van openbare AED’s 
die binnen 6 minuten te bereiken zijn in alle Leusdense woonwijken, 
één AED per vierkante kilometer.

6. Ondersteuning van particuliere (buurt) initiatieven die een AED willen 
aanschaffen en plaatsen.

Inmiddels zijn we als EHBO-verenigingen aan de slag gegaan: door 
vrijwilligers zijn verschillende verenigingen/ bedrijven/organisaties 
benaderd om hun AED in een buitenkast te plaatsen en aan te melden. Dat 
blijkt toch op interne bedenkingen te stuiten, waarover 
beslissingsprocedures gevolgd moeten worden. Dat kost tijd en levert niet 
de zekerheid op, dat de beslissing uitkomt op: "Ja, natuurlijk doen we het". 
In Achterveld is in het periodiek ‘Het Heelkommentaar’ een flyer verspreid 
over het belang van HartslagNu. Deze periodiek wordt door het 
gezondheidscentrum De Heelkom twee keer per jaar uitgegeven.
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Ook zijn er enkele initiatieven in wijken (bekend zijn 't Ruige Veld en 
Akkerhoeve) opgestart om een openbare AED aan te schaffen; met het 
initiatief vanuit 't Ruige Veld (“AED, Leusden doet mee”, Jaap Ketel) is een 
samenwerking met KNV EHBO Leusden ontstaan.
Een vraag die daarbij steeds terugkomt en ook op de informatieavond op 6 
november 2017 in het gemeentehuis en daarna op de Matchbeurs door 
belangstellenden is gesteld:
‘Ik/ wij wil(len) graag een AED aanschaffen voor onze wijk/ organisatie en 
aanmelden bij HartslagNu, maar wie betaalt de kosten van aanschaf en 
onderhoud’? 
Wethouder Overweg reageerde hierop (6-11-2017) door deze 
initiatiefnemers te verwijzen naar het Fonds Samenlevingsinitiatieven. 
Inmiddels heeft dit Fonds negatief gereageerd op een gedane aanvraag 
volgend op het buurtinitiatief en de initiatiefnemer verwezen naar de 
gemeente voor financiële ondersteuning. 

In een gesprek met wethouder Overweg en de ambtenaar crisisbeheersing 
op 12 januari 2018 hebben de EHBO-verenigingen aangegeven dat, wil het 
genoemde Convenant in de praktijk echt succes hebben, de gemeente 
Leusden hierin een taak heeft. 
Er is van gedachten gewisseld over de manier waarop financiële 
ondersteuning door de gemeente vorm zou kunnen krijgen. Daarbij kan 
onderscheid gemaakt worden tussen bedrijfsleven, verenigingen, 
stichtingen, gezondheidsorganisaties en particulieren.
In dit verband is de wethouder gewezen op de gemeente Amersfoort waar 
door de Raad €30.000,- in de begroting voor 2018 beschikbaar is gesteld om 
o.a. een dekkend netwerk van AED’s te realiseren in samenwerking met 
Stichting Reanimatienetwerk Amersfoort.
De wethouder heeft toegezegd de vraag om financiële ondersteuning ten 
behoeve van het slagen van het Convenant HartslagNu te bespreken in het 
college van B&W. Daarbij heeft hij het advies gegeven om dit ook onder de 
aandacht te brengen van de Leusdense politieke partijen.
 
De concrete vraag aan de Leusdense fracties is: 
Hoe staat uw partij ten opzichte van het Convenant HartslagNu, de 
gemeentelijke verantwoordelijkheid voor een "hartveilig Leusden" en de 
genomen initiatieven?
Welk standpunt heeft u over gemeentelijke ondersteuning in de financiering 
van een dekkend aantal AED’s in de wijken en/ of een bijdrage in de 
bekostiging van reanimatiecursussen? Is dit opgenomen in het 
verkiezingsprogramma voor de verkiezingen van 21 maart?

Vanzelfsprekend en met alle genoegen zijn de verenigingen bereid 
bovenstaande in een gesprek toe te lichten. 
We wachten met veel belangstelling uw reactie af. In een bijlage vindt u een 
folder van HartslagNu met meer informatie.
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Met vriendelijke groeten,

Ben van Middelaar, voorzitter EHBO Achterveld.
Rita van den Biggelaar, voorzitter KNV EHBO afd. Hamersveld te Leusden en 
contactpersoon 
reanimatie@ehbo-leusden.nl, 06 42074700
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