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1. Inleiding

1.1. Aanleiding
De plotselinge hartstilstand is een veel voorkomende doodsoorzaak in Nederland. Tussen
15.000 en 16.000 Nederlanders worden per jaar overvallen door een plotselinge hartstilstand
en maar gemiddeld 10% van de mensen overleeft een plotselinge hartstilstand. In NoordHolland Noord gaat het per jaar om 450 mensen die een hartstilstand krijgen, waarvan 17%
overleeft.
De belangrijkste reden voor dit lage overlevingspercentage is het feit dat de reanimatie te laat
start.
De ambulance die met gillende sirene uitrijdt vanaf een 1-1-2 melding in Nederland is
gemiddeld 9,9 minuten onderweg voor hij op het adres aankomt.
Een succesvolle reanimatie dient binnen 6 minuten te starten na het optreden van de
plotselinge hartstilstand.
Dit gegeven leidt tot het inzicht dat het overlevingspercentage bij mensen met een plotselinge
hartstilstand alleen effectief verhoogd kan worden, wanneer direct bij het optreden van een
plotselinge hartstilstand door getrainde omstanders een reanimatie kan worden gestart, waarbij
naast hartmassage en mond-op-mondbeademing ook de AED (Automatische Externe
Defibrillator) moet worden ingezet.
Ongeveer een jaar geleden is contact gezocht met de heer R.W. Koster, cardioloog in het AMC
(Academisch Medisch Centrum) en een internationaal vermaard reanimatiedeskundige.
Met hem zijn de mogelijkheden verkend om te komen tot de invoering van een systeem,
waarbij bij een 1-1-2 melding voor een hartstilstand niet alleen direct de dichtstbijzijnde
ambulance wordt ingezet, maar ook direct via een SMS-bericht omstanders worden
gealarmeerd die een reanimatie kunnen starten met hartmassage, mond-op-mondbeademing
en inzet van de AED. Het aantal AED's neemt weliswaar sterk toe in Nederland, maar de
meeste hangen binnenin sportclubs en bedrijven, terwijl de hartstilstand thuis het meeste
voorkomt.
Medio 2008 startte in Twente een burger AED-project. Er is gebruik gemaakt van de daar
opgebouwde expertise en deze is verwerkt in het voorliggende projectplan.
In dit projectplan wordt beschreven hoe invulling wordt gegeven aan de invoering van een
systeem van een burgernetwerk voor reanimatie in Noord-Holland Noord op het niveau van
buurten in gemeenten, waarbij de alarmering plaatsvindt vanuit de gemeenschappelijke
meldkamer.
1.2. Doel van het project
Doel van het project is om te komen tot de invoering van een wijdverbreid netwerk van
burgervrijwilligers voor adequate reanimatie en bediening van AED na alarmering door de
meldkamer ambulancezorg in Noord-Holland Noord. Tevens om te komen tot voldoende inzet
van AED's op buurtniveau.
Hiermee wordt de tijd die verstrijkt tussen het optreden van een hartstilstand en de start van de
reanimatie sterk verkort en neemt de kans om te overleven toe.
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1.3. Doelstelling
Aan het eind van het project doen 20 gemeenten mee, zijn 3000 vrijwilligers opgeleid en zijn in
alle gemeenten AED's beschikbaar.
1.4. Leeswijzer
Na de inleiding in hoofdstuk 1 handelt hoofdstuk 2 over het project initiatie document.
Hoofdstuk 3 gaat in op het doel van het project, waarbij aandacht wordt besteed aan
afbakening, risico's en kritische succesfactoren, analyse en visie, missie en doelgroep.
Hoofdstuk 4 behandelt de projectinrichting en structuur.
Hoofdstuk 5 gaat over de planning van de uit te voeren activiteiten.
Hoofdstuk 6 behandelt de projectbegroting.
Hoofdstuk 7 behelst de project communicatie.
1.5. Begrippenlijst
AED
Automatische Externe Defibrillator
AMC
Academisch Medisch Centrum
BLS
Basic Life Support
EHBO
Eerste Hulp Bij Ongevallen
FAQ's
Frequently Asked Questions
GHOR
Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
KNRM
Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij
ROAZ
Regionaal Overleg Acute Zorg
ROS
Reanimatie Oproep Systeem
SMS
Short Message Service
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2. Project initiatie document

2.1. Inleiding
In dit hoofdstuk worden het versiebeheer, de verspreiding en de wijze van vaststelling en
rapportage beschreven.
2.2. Versiebeheer
Versiedatum
Versie 0.3
Versie 0.4
Versie 0.5

Wijziging
Toevoegingen
financieel kader
Enige tekstuele
aanpassingen

Verspreiding
adviescommissie
Ambulancezorg/GHOR
dagelijks bestuur
Veiligheidsregio NHN
algemeen bestuur
Veiligheidsregio NHN

Versie 0.6

Status
Concept
Concept
Concept
Definitief

2.3. Verspreiding
Het projectplan wordt na vaststelling verstuurd naar:
• Gemeenten Noord-Holland Noord
• AMC, dr. R.W. Koster, drs. Berdowsky
• Inspectie voor de gezondheidszorg
• Ambulance Oost, de heer W. van de Worp
• Gemini Ziekenhuis
• Medisch Centrum Alkmaar
• Westfries Gasthuis
• Regionaal overleg acute zorg (ROAZ)
• Ambulancedienst Kennemerland
• Huisartsenposten Noord-Holland Noord
• EHBO verenigingen Noord-Holland Noord
• KNRM
2.4. Vaststelling en rapportage
Vaststelling van het projectplan met bijlagen geschiedt door het Algemeen Bestuur van de
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.
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3. Projectbeschrijving

3.1. Projectbeschrijving
In dit hoofdstuk wordt de achtergrond van het project beschreven, voorts wordt beschreven hoe
het project past binnen missie en visie van de Veiligheidsregio en wordt de doelgroep
beschreven. Verder worden afbakening van het project beschreven evenals de risico's en
kritische succesfactoren.
3.2. Achtergrond
(Bron: Project informatie aanvraag Zon-MW subsidie 10-9-2008).
Doel van het voorgestelde project is de uitkomst van een reanimatiepoging bij hartstilstand
buiten het ziekenhuis te verbeteren. Ondanks vele verbeteringen blijft de overlevingskans laag:
de schatting in Nederland is, dat 10% van de mensen na een reanimatiepoging levend het
ziekenhuis verlaat. Dit kan veel beter, omdat de belangrijkste logistieke belemmering de
snelheid tot toedienen van de elektrische schok is, die in het overgrote deel van de gevallen
levensreddend kan zijn - naast de basale reanimatie met borstcompressies en mond-op-mond
beademing. Overal in de wereld blijkt de rijtijd van een ambulance (gemiddeld 9,9 minuten en
een hoogste 15-17 minuten) de belangrijkste factor bij deze vertraging.
Als alternatief is de Automatische Externe Defibrillator (AED ontwikkeld), die zo is
geconstrueerd, dat een leek (liefst wel met training) in staat is, veilig en snel de benodigde
defibrillatieschok toe te dienen. Toepassing in publieke ruimten neemt hand over hand toe en
met duidelijk succes. Echter, het overgrote deel (70-80%) van de slachtoffers van een
plotselinge hartstilstand is in zijn eigen woonomgeving, waar de publieke AED's zelden
bruikbaar zijn. Door de meldkamer aangestuurde politie- en brandweereenheden uitgerust met
een AED kunnen deze rijtijd enigszins bekorten, maar niet afdoende.
Als het mogelijk is, om de defibrillatieschok binnen 6 minuten na alarmering toe te dienen, blijkt
de overleving tenminste 30% te bedragen: het drievoudige van wat nu wordt bereikt. In dit
resultaat wordt nu in Nederland <2% van de gevallen bereikt. Het is het doel om een structuur
in Nederland op te zetten, waardoor deze snelle hulp binnen 6 minuten kan worden geleverd:
door leken, die als eerste schakel in de noodhulpketen worden gealarmeerd door de
meldkamer ambulancevervoer: het Reanimatie Oproep Systeem (ROS). Hierbij worden in een
database bekende lekenhulpverleners via een SMS-bericht gealarmeerd voor hulpverlening
aan een slachtoffer in hun nabijheid, waarbij ze gebruik maken van AED's die in het openbaar,
maar wel in de woonomgeving zijn opgesteld. Door automatisch bij uitsturen van twee
ambulances, ook hulpverleners in te zetten via een SMS boodschap op hun mobiele telefoon,
wordt de kans groot dat zij aanzienlijk eerder bij het slachtoffer zullen zijn en binnen de
beoogde 6 minuten zullen defibrilleren.
3.3. Hoe past het project binnen missie van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord staat voor het verkleinen van risico's en het beperken
van leed en schade bij incidenten en realiseert dit door het bieden van adequate hulp en het
samenwerken met alle bij de veiligheid en hulpverlening betrokken partijen.
Het project ROS/ burger AED past uitstekend bij de missie van de Veiligheidsregio
Noord-Holland Noord, omdat leed en schade bij patiënten met een hartstilstand worden
beperkt. Ook wordt met veel partijen samengewerkt die een rol spelen bij de hulpverlening in
Noord-Holland Noord (gemeenten, politie, brandweer, ambulancezorg en meldkamer).
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3.4. Hoe past het project binnen visie van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
In het door het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord vastgestelde
visiedocument is opgenomen dat burgerparticipatie bij het bevorderen van de veiligheid een
belangrijke rol moet spelen.
Door rechtstreekse inzet van burgervrijwilligers vanuit de gemeenten past het project goed bij
het visiedocument van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.
3.5. Doel
Doel van het project is te komen tot invoering van een wijdverbreid netwerk van
burgervrijwilligers voor een adequate reanimatie en bediening van de AED, na alarmering door
de meldkamer ambulancezorg in Noord-Holland Noord. Tevens om te komen tot voldoende
inzet van AED's op buurtniveau.
Hiermee wordt de tijd die verstrijkt tussen het optreden van een hartstilstand en de start van de
reanimatie sterk verkort en neemt de kans op overleven toe.
Concrete doelstelling: aan het einde van het project doen 20 gemeenten mee, zijn 3000
burgers opgeleid en zijn in alle deelnemende gemeenten AED's beschikbaar. Het project wordt
in fasen uitgerold.
3.6. Subdoelen
• Versterkte sociale samenhang in de gemeenten door ontstaan van burger reanimatie
netwerk.
• Bewustwording van gezonde levensstijl ter preventie van hart- en vaatziekten.
• Versterking samenwerking van politie, brandweer, ambulancedienst als professionele
hulpverleners met burgernetwerk.
3.7. Deelnemende organisaties
• Veiligheidsregio Noord-Holland noord
• Gemeenten Noord-Holland Noord
• Politie Noord-Holland Noord
• Gemeentelijke brandweerkorpsen
• EHBO verenigingen Noord-Holland Noord
• Ambulancedienst Kennemerland
• AED stichtingen Noord-Holland Noord
• Nederlandse Rode Kruis
• AMC (afdeling cardiologie)
• Huisartsenposten Noord-Holland Noord
• KNRM
3.8. Afbakening
• Na de projectfase die de periode 2009-2010-2011 beslaat, dient het project in een reguliere
zorgfase te komen. Financiering zal dan een structurele basis moeten zijn.
• Tijdens het project zal vanaf medio 2009 wetenschappelijke onderzoek worden uitgevoerd
om vast te stellen of de projectdoelen ook "evidence based" gehaald zijn. Dit
wetenschappelijk onderzoek is nauw verbonden met het project ROS/burger AED maar
kent een eigen opzet, verantwoording en financiële stroom. Voor zover van invloed op het
project ROS/burger AED in Noord-Holland Noord zijn de kosten meegenomen in de
begroting.
• Invoering AED politie. In de projectperiode wordt ook bij de politie Noord-Holland Noord de
AED ingevoerd op alle surveillancevoertuigen. Dit project sluit nauw aan bij het ROS/burger
AED project, maar kent een eigen aansturing en financiering.
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3.9. Risico's en kritische succesfactoren
• Besluitvorming
Besluitvorming in gemeenten in Noord-Holland Noord om deel te nemen aan het
Reanimatie Oproep Systeem volgt na vaststelling van het projectplan in bestuurscommissie
ambulancezorg, dagelijks bestuur en algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio NoordHolland Noord. Daarna kunnen de opleidingen voor de burgers starten. Er is haast
geboden bij de besluitvorming om te voorkomen dat bij de uitrol van het project te weinig
burgers zijn opgeleid.
•

Eindtermen
Na afloop van het project dient het ROS/AED systeem te worden opgenomen in de
reguliere zorgprocessen met bijpassende financiering. Om te kunnen vaststellen of een
dergelijke overgang mogelijk is, dienen concrete eindtermen te worden geformuleerd
waaraan getoetst kan worden aan het eind van het project.

•

Implementatie
De implementatie van het burger AED deel van het project dient in de regio en in de
gemeenten tot stand te komen. Betrokkenheid van bestuurders is van groot belang. De rol
van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is om te faciliteren bij opzet binnen de
gemeenten en om desgewenst de opleidingen te verzorgen. Vanaf de start moet helder zijn
wat de rol is van de gemeenten en wat de rol is van de Veiligheidsregio Noord-Holland
Noord.

•

Financiën
Voor de aanvang van het project dient in een sluitende begroting te worden voorzien.
Indien onverhoopt er een begrotingstekort is, zal de uitrol van het project ernstig vertraagd
tot stand kunnen komen. Ruim voor het einde van het project dienen afspraken gemaakt te
worden met betrokken partijen over financiering na de projectperiode.
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4. Beschrijving van de projectstructuur

4.1. Structuur project
Stuurgroep
Adviesgroep
Projectleiding

Werkgroep
gemeenten

Werkgroep
communicatie

Werkgroep
meldkamer

Werkgroep
opleidingen

4.2. Personen en verantwoordelijkheden
Opdrachtgever
Opdrachtgever is het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.
Opdrachtnemer
Opdrachtnemer is de directeur Ambulancezorg/GHOR.
Stuurgroep
De stuurgroep stuurt op het eindresultaat van het project en naar het ter beschikking stellen
van mensen en middelen die nodig zijn tijdens het project.
De stuurgroep wordt gevormd door de adviescommissie GHOR/Ambulancezorg. De stuurgroep
rapporteert aan de opdrachtgever en de subsidieverstrekker.
Het voorzitterschap van de stuurgroep wordt ingevuld door de voorzitter van de
adviescommissie. Het secretariaat wordt ingevuld door administratieve ondersteuning vanuit
het bedrijfsbureau ambulancezorg.
De verantwoordelijkheid van de stuurgroep strekt zich uit over:
• Het vaststellen van het projectplan (met bijlagen).
• Het vaststellen van de kaders (tijd, geld en kwaliteit) waarbinnen de projectleiding
uitvoering geeft aan de realisatie van het project.
• Afstemming en ondersteuning bij contacten met gemeenten en andere organisaties.
De stuurgroep bestaat uit de heer H.A. Eggermont (voorzitter), mevrouw A. Emmens-Knol,
de heer Th. van Eijk, de heer P.H.H. Kragt en de heer W.A.J. van Veen.
Projectleiding
De hoofd projectleider is de heer Smeekes, directeur Ambulancezorg/GHOR. Hij is
verantwoordelijk voor uitvoering en regie van het totale project. Hij draagt zorg voor de
inhoudelijke afstemming van het project met de stuurgroep.
Projectleider
Projectleider van het wetenschappelijk deel van het programma is de heer R.W. Koster,
cardioloog AMC.
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Taken zijn:
• Regievoering op het project.
• Zeker stellen dat de gewenste resultaten worden bereikt, binnen de door de stuurgroep
aangegeven kaders in tijd en financiën.
• Aansturing van de deelprojecten.
• Waarborgen van de kwaliteit.
• Rapportage aan de stuurgroep.
Adviesgroep
De adviesgroep is een vertegenwoordiging vanuit het veld en adviseert inhoudelijk over de
producten. De adviesgroep werkt als klankbord voor de projectleiding en komt niet bijeen maar
kan op verzoek van de projectleiding worden geconsulteerd.
De adviesgroep bestaat o.a. uit:
• De heer J.V.T.M. Stierhout, algemeen directeur Veiligheidsregio Nood-Holland Noord.
• De heer W. van de Worp, projectleider AED project Twente
• De heer J.N. Nootebos, manager ambulancedienst Kennemerland
• Ambtenaren gezondheidszorg gemeenten Noord-Holland Noord
• De heer J. Oost, directeur intake & service politie Noord-Holland Noord
• De heer R. Burgering, regionaal commandant brandweer Veiligheidsregio Noord-Holland
Noord.
Werkgroepen
In de werkgroepen worden de deelprocessen uitgewerkt.
Werkgroep meldkamer:
Voorzitter is de heer J.F. Ponstein. Deze werkgroep houdt zich bezig met voorbereiding en
implementatie van de meldkamer aanpassingen voor het Reanimatie Oproep Systeem en met
de voorbereiding en uitvoering van de aangepaste werkwijze op de meldkamer ambulancezorg.
In deze werkgroep is de afdeling ICT van de meldkamer vertegenwoordigd, evenals de
medewerkers kwaliteit en de medewerker opleidingen van de gemeenschappelijke meldkamer.
Werkgroep gemeenten:
Deze werkgroep geeft ondersteuning aan de gemeenten bij alle aspecten van de uitrol van het
project ROS / burger AED. Uitvoerend projectleider is de heer F. Riedijk. Hij wordt bijgestaan
door de heer F. Westerkamp.
Taken van de werkgroep:
• Ondersteuning gemeenten bij opstellen projectplan.
• Ondersteunen gemeenten bij plaatsbepaling AED's binnen gemeente.
• Ondersteunen gemeenten bij voorzien in opleidingen voor reanimatie en AED-bediening.
Werkgroep communicatie:
Deze werkgroep houdt zich bezig met de communicatie aan geïnteresseerde burgers en richt
een speciale website in voor FAQ's. Daarnaast draagt de werkgroep communicatie zorg voor
het beschikbaar stellen van projectdocumentatie via internet. Voorzitter van de werkgroep is de
heer H. Katstra, hoofd communicatie Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.
Werkgroep opleidingen:
Deze werkgroep houdt zich bezig met het uitvoeren van de opleiding BLS/AED en wordt
geworven uit AED-instructeurs vanuit de ambulancezorg. Deze werkgroep voorziet in de sterk
toegenomen vraag naar opleidingen in verband met het project.
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5. Planning en werkwijze

5.1. Fasering en mijlpalen
In het project worden vier fasen onderscheiden:
1. Oriëntatiefase
2. Definitiefase
3. Uitrolfase
4. Afrondingsfase
Iedere fase wordt afgesloten met een mijlpaal.
Mijlpaal
Vaststelling
1. Vaststellen projectplan
dagelijks bestuur
Veiligheidsregio NHN
2. Start opleidingen
3. Start Reanimatie Oproep Systeem
4.

Datum
11-12-2008
Januari 2009
Juni 2009

Resultaten aan het einde van het project
• Aan het einde van het project is bereikt dat in 80% van de gemeenten deelneemt met inzet
van AED op buurtniveau.
• In totaal zijn 3000 burgers opgeleid om de basisreanimatie uit te voeren / AED te bedienen.
• Is er een groep kaderinstructeurs gevormd die zijn opgeleid om de jaarlijkse
herhalingstrainingen te geven.
• Is er een soepel draaiend systeem van alarmering van vrijwilligers vanaf de meldkamer
ambulancezorg.
• Is er een goed lopend systeem van nazorg voor ingezette vrijwilligers. Dit systeem wordt
geleverd door de ambulancezorg van de Veiligheidsregio.
Randvoorwaarden
• Er dient positieve besluitvorming en draagvlak te zijn voor het project binnen de
deelnemende gemeenten.
• Er dient per gemeente een lokale coördinator te zijn die aanspreekpunt is voor de
ambulancezorg van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.
• Plaatselijke groeperingen met hetzelfde initiatief dienen geïnformeerd te worden over het
project. Zoveel mogelijk moet worden gezocht naar aansluiting van het project.
5.2. Fase 1: Oriëntatiefase (mei 2008 - november 2008)
Werkwijze
Inlezen in documentatie, verkennende gesprekken met de heer R.W. Koster - cardioloog AMC,
de heer W. van de Worp, projectleider Ambulance Oost, voorbesprekingen met
zorgverzekeraars Achmea en Univé, voorbesprekingen met ambtenaar Provincie NoordHolland, voorbespreking met ambtelijke delegatie gemeenten Noord-Holland Noord,
presentatie op themadag algemeen bestuur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Aanvraag
ZonMW subsidie voor wetenschappelijke onderbouwing van ROS/AED door AMC, samen met
Ambulancedienst Oost. Vooraankondiging Hartstichting voor aanvraag subsidie
wetenschappelijk onderzoek ROS/AED door AMC. Gesprekken met politie Noord-Holland
Noord en Regionale Brandweer.
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5.3. Fase 2: Definitieve fase (november 2008 - december 2008)
Werkwijze
Beschrijven projectplan met achtergrond, definitie, aansturing op missie en visie van
Veiligheidsregio. Invulling projectbegroting.
Eindproduct
Projectplan met toolkit voor gemeenten. Dit plan wordt vastgesteld door dagelijks bestuur
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en verspreid onder gemeenten.
5.4. Fase 3: Uitrolfase (januari 2009 - januari 2012)
De uitrolfase breekt aan nadat het projectplan is vastgesteld door het algemeen bestuur van de
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en omvat de volgende activiteiten.
Activiteit 1
• Uitvoering wetenschappelijk onderzoek door groep van de heer R.W. Koster, cardioloog
AMC.
• Doel: Evidence based vaststellen dat invoering ROS/burger AED leidt tot verkorting van de
tijd tussen optreden plotselinge hartstilstand en start van reanimatie.
• Activiteiten: zie subsidieaanvraag ZonMW (bijlage).
• Planning: zie subsidieaanvraag ZonMW.
• Product: onderzoeksrapport dat antwoord geeft op de onderzoeksvraag.
• Uitvoering binnen Noord-Holland Noord: werkgroepen gemeenten.
Activiteit 2
• Keuze maken voor alarmeringssysteem op de meldkamer en zorgen voor een goede
technische implementatie + instructie.
• Doel: zeker stellen dat vanaf juni 2009 gealarmeerd kan worden naar aangesloten
burgernetwerk binnen gemeenten.
• Activiteiten:
o Offertes aanvragen bij Vivon en AED-locator en maken van keuze in overleg met
ICT-afdeling van de meldkamer.
o Implementatietraject voor technische invoering beschrijven (projectplan ICT: bijlage).
o Uitvoering telefonische implementatie.
o Werkinstructie schrijven voor centralist.
o Instructie geven aan centralisten meldkamer.
• Planning:
o Offerte: november 2008.
o Projectplan ICT: november 2008.
o Uitvoering techniek: april 2008.
o Werkinstructie + instructie: mei 2008.
o Gereed juni 2009.
• Uitvoering binnen Noord-Holland Noord: werkgroep meldkamer.
Activiteit 3
• Overleg met inspecteur voor de gezondheidszorg over invoering ROS/burger AED NoordHolland Noord.
• Doel: zeker stellen dat bij start van alarmering vanaf meldkamer instemming verkregen is
van Inspectie voor de Gezondheidszorg.
• Activiteiten: na toelichtend gesprek schriftelijke instemming verkrijgen van Inspectie voor
start daadwerkelijke alarmering van vrijwilligers, zoals ook in Twente is gebeurd.
• Planning: uitvoering januari 2009.
• Uitvoering binnen Noord-Holland Noord: algemeen projectleider.
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Activiteit 4
• Voorzien in aanvullende opleidingsfaciliteit voor opleiding 3000 vrijwilligers.
• Doel: garanderen dat voldoende opleidingscapaciteit voorhanden is om circa 1000
vrijwilligers per jaar op te leiden (berekend op instroom van ongeveer 800 vrijwilligers van
politie AED en brandweer AED).
• Activiteiten: opzetten van scholingsfaciliteit vanuit ambulancezorg Noord-Holland Noord en
ambulancedienst Kennemerland voor het opleiden van vrijwilligers voor reanimatie en AED
gebruik in aanvulling op bestaande scholingsfaciliteiten.
• Planning: doorlopende activiteit vanaf januari 2009.
• Uitvoering binnen Noord-Holland Noord: werkgroep opleidingen.
Activiteit 5
• Afstemming met invoering AED bij politie Noord-Holland Noord.
• Doel: zorg dragen dat een goede integratie plaatsvindt tussen reguliere ambulance-inzet,
politie-inzet met AED en burger AED. Tevens onderzoeken of de opgeleide
politiefunctionarissen de tijd buiten diensttijd inzetbaar willen zijn in het burger AED
netwerk.
• Activiteiten: er is reeds afstemming gezocht met commissaris Oost van politie
Noord-Holland Noord. Een vervolggesprek is gepland met de projectleider van de politie
Noord-Holland Noord.
• Planning: gesprek projectleider: december 2008.
• Uitvoering binnen Noord-Holland Noord: algemeen projectleider.
Activiteit 6
• Onderzoeken of vrijwillige brandweerpersoneel kan worden ingezet als vrijwilliger in AED
burgernetwerk.
• Doel: onderzoeken of opgeleide brandweermedewerkers kunnen worden ingezet in het
AED burgernetwerk.
• Activiteiten: er heeft reeds een gesprek plaatsgevonden met de commandant regionale
brandweer. Onderzocht moet worden of de brandweeropleiding voldoet aan de criteria van
de Nederlandse Reanimatie Raad.
• Planning: uitvoering onderzoek januari - februari 2009.
• Uitvoering binnen Noord-Holland Noord: algemeen projectleider.
Activiteit 7
• Opzetten wervingsplan in samenspraak met deelnemende gemeenten.
• Doel: werven van voldoende vrijwilligers voor deelname aan het AED burgernetwerk.
• Activiteiten:
o Inrichten website.
o Advertentiecampagne binnen gemeenten.
o Publiciteitscampagne.
• Planning: doorlopend vanaf januari 2009.
• Uitvoering binnen Noord-Holland Noord: werkgroep communicatie.
Activiteit 8
• Verantwoording over projectvoortgang en financiële bestedingen.
• Doel: zeker stellen richting opdrachtgevers en subsidiegevers dat ingezette middelen en
personele capaciteit doelmatig wordt aangewend.
• Activiteiten: kwartaalrapportages over voortgang project.
• Planning: doorlopende activiteit 2009-2012.
• Uitvoering binnen Noord-Holland Noord: werkgroep gemeenten / algemeen projectleider.
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Activiteit 9
• Document juridische aansprakelijkheid vervaardigen.
• Doel: zeker stellen dat bij aansprakelijkheidsstelling door derden de juridische positie van
de vrijwilligers duidelijk is.
• Activiteiten:
o Door gezondheidsjurist laten vervaardigen van document voor borging juridische positie
van vrijwilligers.
o Opstellen document te tekenen door vrijwilligers, waarin de eigen positie als vrijwilliger
wordt bevestigd.
• Planning: gereed vanaf toelating binnen ROS in juni 2009.
• Uitvoering binnen Noord-Holland Noord: jurist Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.
Activiteit 10
• Beschrijven van procedure voor opname van vrijwilligers in netwerk op meldkamer.
• Doel: borging van te stellen eisen aan vrijwilligers binnen het ROS/AED netwerk.
• Planning: april 2009.
• Uitvoering binnen Noord-Holland Noord: werkgroep meldkamer.
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6. Projectbegroting ROS/AED 2009-2011

1. Wat willen we bereiken
2. Wat gaan we doen
3. Wat gaat het kosten

6.1. Wat willen we bereiken
Zie projectplan.
6.2. Wat gaan we doen
Zie projectplan.
6.3. Wat gaat het kosten
Prognose baten en lasten 2009 - 2011
(bedragen x € 1.000)
Baten
Zorgverzekeraars
*Gemeenten
Provincie Noord-Holland
ZonMW
Veiligheidsregio
Lasten
Projectleider
Wetenschappelijke begeleiding
*Afschrijvingslasten AED
Afschrijvingslasten Software Meldkamer
Opleidingskosten
*Beheer en onderhoud AED
Kosten SMS diensten
Overige aanschaffingen
Onvoorzien

Begroting Begroting Begroting
2009
2010
2011
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14

Dekkingstekort

p.m.
265
p.m.
50
23

p.m.
265
p.m.
50
23

p.m.
265
p.m.
50
23

338

338

338

40
50
250
5
150
15
5
5
8

40
50
250
5
75
15
5
5
8

40
50
250
5
75
15
5
5
8

528

453

453

-190

-115

-115

Het dekkingstekort wordt veroorzaakt door de nog te financieren posten 'projectleider' en
'opleidingskosten'.
* Bij de baten van gemeenten en de lasten voor afschrijving, beheer en onderhoud AED zijn de totale bedragen opgenomen bij een
optimale dekking binnen alle gemeenten in Noord-Holland Noord.
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6.4. Toelichting prognose baten en lasten 2009 - 2011
Baten
• Zorgverzekeraars:
In mei en oktober 2008 is gesproken met de zorgverzekeraars over de mogelijkheden voor
een financiële bijdrage. De zorgverzekeraars onderzoeken de mogelijkheden voor een
bijdrage aan de opleidingen van het AED project. Dit is in lijn met de aanvullende
verzekeringsmodule C bij het Univé pakket die een bedrag van € 25,- vergoedt voor de
verzekerden.
• Provincie Noord-Holland:
Met de heer Van Tuijl is gesproken over de bijdrage van de provincie. De provincie zal haar
bijdrage bepalen na het uitkomen van een definitief projectvoorstel. De heer Van Tuijl heeft
aangeven aanknopingspunten te zien in het project, omdat burgerparticipatie een belangrijke
voorwaarde is voor subsidiëring door de Provincie.
• Gemeenten:
De gemeenten dragen (soms samen met service clubs) de afschrijvingslasten van de kosten
voor beheer en onderhoud van de AED's als ze besluiten tot deelname. In de opzet is
uitgegaan van deelname van alle gemeenten.
• ZonMW:
Bij ZonMW is subsidie aangevraagd voor de wetenschappelijke begeleiding van het project
voor de eerste 1,5 jaar. ZonMW heeft in reactie op de subsidieaanvraag aangegeven dat de
subsidieaanvraag voldoet aan alle te stellen eisen en heeft op 25 november 2008
aangegeven dat de gevraagde subsidie wordt toegekend.
• Veiligheidsregio Noord-Holland Noord:
De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord financiert de afschrijvingskosten van de software
op de meldkamer, de overige aanschaffingen en onvoorziene kosten uit de vrije marge
gelden voor de meldkamer.
• Projectleider:
In een projectleider is voorzien die voorlopig voor de duur van een één jaar wordt
aangesteld.
• Wetenschappelijke begeleiding:
De onderzoeksgroep van de heer R.W. Koster cardioloog van het AMC neemt de
wetenschappelijke begeleiding voor zijn rekening. Bij ambulancedienst Oost en bij
Ambulancezorg Veiligheidsregio Noord-Holland Noord zijn voor de duur van het project een
halftime onderzoeksverpleegkundige ingezet ten behoeve van de verzameling en verwerking
van de onderzoeksdata (voor dekking kosten zie ZonMW).
• Afschrijvingslasten AED:
Voor een optimale dekking zijn 682 AED's nodig in Noord-Holland Noord. Geschat wordt dat
zeker 182 AED's in het gebied aanwezig zijn. Voor 60 AED's van deze AED's is een kast
aanwezig. Om de optimale dekking te bereiken dienen 500 AED's te worden aangeschat en
622 kasten. De afschrijving per AED met kast komt gemiddeld neer op € 500,- per kast. Per
gemeente is een berekening beschikbaar van het aantal aan te schaffen AED's.
In het financieel overzicht is uitgegaan van de kosten voor heen Noord-Holland Noord, bij het
optimale dekkingsplan. Iedere gemeente zal na afweging het besluit nemen al dan niet mee
te doen met het project. De feitelijke lasten zijn dan gekoppeld aan het aantal deelnemende
gemeenten.
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• Afschrijvingslasten Software Meldkamer:
Aanschaf en implementatie van de software.
• Opleidingskosten:
Er dienen 3500 vrijwilligers opgeleid te worden. Naar verwachting zullen 500 vrijwilligers
instromen via brandweer, politie en ambulancezorg. Zij zijn reeds opgeleid en in de
vervolgopleiding is voorzien. De opleidingskosten van de resterende 3000 vrijwilligers zijn
€ 50,- per vrijwilliger. Voorzien is in een jaarlijkse herhalingscursus.
• Beheer en onderhoud:
De AED's dienen gecontroleerd te worden op goede werking en na gebruik moeten de
'plakkers' worden vervangen.
• Communicatiekosten:
Communicatiekosten SMS-dienst.
• Overige aanschaffingen:
Een reanimatie pop en aanvullende lesmaterialen.
• Onvoorzien:
De post onvoorzien is gesteld op 1,5% van de begrote lasten.
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7. Gereedschapsset voor gemeenten

1. Factsheet cijfers Nederlandse Hartstichting en het ARREST-team.
2. Inzicht per gemeente in Noord-Holland Noord in hoeveel procent van de gevallen de
ambulance binnen 6 minuten ter plaatse is bij spoed (bron: BBA-VR).
3. Opzet projectstructuur AED in gemeente (bron: SCAA-AHA).
4. Berekend optimaal dekkingsplan AED's per gemeente (bron: F. Riedijk)
5. Advies over eisen te stellen aan AED + AED-kast (volgt).
6. Advies over juridische status vrijwilligers in AED project (volgt).
7. Advies inrichting buurtbijeenkomst (volgt).
8. Advies opname AED's + vrijwilligers in systeem (volgt).
9. Advies over opleidingsmogelijkheden AED (volgt).
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Bijlage 1: Cijfers van de Nederlandse Hartstichting en het ARREST-team.
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Bijlage 2: A1 rittijden ambulancezorg Noord-Holland Noord
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Bijlage 3: Aantallen LHV’s en AED’s per gemeente
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Bijlage 4: Stappenplannen voor de opzet van een ROS
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