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Mevrouw, Mijnheer,
In de regio Noord-Holland Noord worden jaarlijks 450 mensen getroffen door een plotselinge
hartstilstand. Slechts 17% daarvan overleeft. Om de overlevingskans met 50 – 70% te verhogen
moet een succesvolle reanimatie binnen 6 minuten starten. Een feit is wel dat een ambulance na een
112-melding een gemiddelde aanrijdtijd heeft van 9,9 minuten……
Dit houdt in, dat het overlevingspercentage bij mensen met een plotselinge hartstilstand alleen
effectief verhoogd kan worden, wanneer direct een reanimatie wordt gestart. Hartmassage, mond-opmondbeademing en (het liefst) met de inzet van een AED (Automatische Externe Defibrillator).
Daarom heeft de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord besloten om in samenwerking met de
gemeente Bergen en andere gemeenten in de regio een netwerk van AED’s en burgerhulpverleners
op te zetten.
Burgerhulpverlening AED
Dit is technisch mogelijk. Op de Centrale Meldkamer (1-1-2) maakt de Veiligheidsregio sinds kort
gebruik van een nieuw alarmeringssysteem. Met dit systeem kunnen burgers een sms ontvangen, als
in hun directe omgeving iemand gereanimeerd moet worden. Wij willen graag dat de gemeente
Bergen ook op het AED-alarmeringsysteem wordt aangesloten. Daarom is het van groot belang dat er
genoeg burgers oproepbaar zijn, die na een melding kunnen reanimeren en de AED kunnen
bedienen.
Doel
Het doel van het AED-project is dat de gemeente AED-proof wordt. Dit betekent dat bij een
hartstilstand binnen 6 minuten een AED en een opgeleide vrijwilliger bij het slachtoffer aanwezig kan
zijn. Om dit te realiseren moeten er in de gemeente voldoende AED’s aanwezig zijn. Daarnaast moet
er een groot aantal vrijwilligers opgeleid kunnen worden om een AED te gebruiiken en een slachtoffer
te reanimeren. Ons doel is dan ook om zoveel mogelijk zogenaamde zes minuten zones in Bergen te
realiseren, door op die locaties waar veel mensen komen AED’s te plaatsen. Uiteraard is een
volledige dekking gezien de landelijke gebieden in onze gemeente niet mogelijk.
Kan ik op uw medewerking rekenen?
Voor zover bekend is bij een aantal bedrijven, organisaties en instellingen een AED aanwezig. Wij
begrijpen dat deze AED is aangeschaft om binnen deze bedrijven of organisaties/instellingen te
kunnen inzetten. Sommige van u hebben te kennen gegeven de AED ook binnen de zesminuten zone
beschikbaar te willen stellen.
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Volgens mijn gegevens beschikt uw bedrijf of instelling over getrainde mensen, die kunnen
reanimeren en een AED bedienen.
Ik wil u vragen uw medewerking te verlenen aan het opzetten van het AED-alarmeringsysteem in
onze gemeente. Daarom verzoek ik u bijgaande antwoordformulier in te vullen en terug te sturen naar
de gemeente. Een antwoordenvelop is bijgevoegd.
Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lydia Schaefers van de gemeente Bergen,
telefoonnummer 072-888 03 59 of per e-mail l.schaefers@bergen-nh.nl
Meer informatie over dit project van de Veiligheidsregio kunt u lezen op www.burgeraed.nl
Ik hoop van harte dat u ons wilt helpen bij het opzetten van het alarmeringsysteem, want: “Als iedere
minuut telt….!”.

Met vriendelijke groet,

J. Luttik-Swart
Wethouder
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ANTWOORDFORMULIER
Aanmelding Vrijwilliger
Project ‘Burger AED’ BERGEN
Naam

: ……………………………………………………..

Adres:

: ……………………………………………………..

Postcode

: ……………………..

Plaats

:………………………………………………….



JA,



NEEN, IK HEB GEEN BELANGSTELLING

IK DOE MEE MET HET PROJECT ‘BURGER AED’ VAN DE
GEMEENTE BERGEN ALS VRIJWILLIGER
 Ga door naar de vragen

Om onze inventarisatie compleet te maken verzoeken wij u onderstaande vragen te
beantwoorden.
A. VRAGEN OVER DE AED
1. Ik beschik over een certificaat reanimatie en AED
(graag invullen)
•

Certificaatnummer: …………………………………………….

•

Geldigheidsduur: ………………………………………………

•

Ik zou wel / geen* gebruik willen maken van de trainingsavonden georganiseerd
door de gemeente Bergen * (doorhalen wat niet van toepassing is)

