Red levens, word burgerhulpverlener
Voor de bediening van de Automatische Externe Defibrillatoren (AED’s) is de gemeente Bergen op zoek
naar vrijwilligers. Hiermee kunnen jaarlijks vijf tot zes levens gered worden.
De gemeente is op zoek naar minimaal 120 vrijwilligers die willen deelnemen aan het project Burger AED
Op de gemeentelijke website staat veel informatie voor iedereen die meer wil weten over deze
levensreddende apparaten.
De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord zet in samenwerking met gemeenten een regionaal netwerk op
van burgerhulpverleners en AED’s. AED’s, automatische externe defibrillatoren, zijn apparaten die met een
elektrische schok een hart weer op gang kunnen brengen. Sinds 1 juli 2009 beschikt de Meldkamer over
een nieuw alarmeringssysteem. Na een 112-melding krijgen burgerhulpverleners een sms-bericht als er in
hun omgeving gereanimeerd moet worden met behulp van een AED.
Levens redden
Om het project goed te kunnen starten en te laten slagen zijn vrijwilligers onmisbaar.
Bergen telt in een eerste inventarisatie … AED’s. Deze zijn in particulier bezit. Daarnaast zal de gemeente
Bergen 10 AED’s in buitenkasten verspreid over de gemeente ophangen en zijn daarmee 24 uur per dag
beschikbaar en inzetbaar. De gemeente heeft minimaal 20 AED’s nodig om het project te optimaliseren.
Wie zijn/haar AED beschikbaar wilt stellen voor het project kan zich aanmelden via aed@bergen-nh.nl .
Voor de bediening zijn minimaal 250 hulpverleners nodig. Hoe meer mensen zich aanmelden, hoe groter de
kans dat iemand met een hartstilstand snel gereanimeerd kan worden. Alleen de vrijwilligers die rondom de
locatie van het slachtoffer staan geregistreerd krijgen een sms. Zij kunnen veel eerder dan de ambulance
ter plaatse zijn en starten met reanimatie en het gebruik van de AED. Volgens de berekeningen van de
Veiligheidsregio kunnen hiermee in Bergen op jaarbasis vijf tot zes levens gered worden.
Gratis training
Als burgerhulpverlener moet je kunnen reanimeren en een AED bedienen. Wie dit nog niet kan, maar wel
graag hulpverlener wil zijn, kan zich via aed@bergen-nh.nl aanmelden als vrijwilliger. Iedereen die dat doet
krijgt een gratis training, van ongeveer vier uur, waarin je leert reanimeren en een AED bedienen.
Burgemeester Hafkamp heeft zelf een training gevolgd voor de bediening van een AED en heeft zich ook
aangemeld als burgerhulpverlener. …….(reactie burgemeester)
Meer informatie
Kijk op www.bergen-nh.nl voor informatie over het project Burger AED. Daar staat precies uitgelegd hoe
het werkt als je burgerhulpverlener bent en als je een AED beschikbaar wilt stellen voor het project.

