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1) Alleen  alarmsysteem Wijk bij
 Duurstede (september 2013)
2) Start in maart 2014 in Huizen.
 Rest regio volgt.
3) Niet aangesloten bij oproepsysteem
4) Sluit in 2014 aan bij oproepsysteem
5) Momenteel alleen alarmsysteem in
 Nieuw Lekkerland, Kinderdijk en
 deel Dordrecht
6) Geen alarmsysteem

Vrijwilligers in % van 
inwoners regio

* minder dan 0,25%

** 0,25 – 0,5%

*** 0,5 – 0,75%

**** 0,75 – 1%

***** meer dan 1%
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De mazen van het 
AED-netwerk
DE KANS EEN HARTSTILSTAND TE OVERLEVEN STIJGT MET REANIMATIE EN EEN AED. 
MAAR WAAR AED’S HANGEN, IS MOEILIJK TE ACHTERHALEN. REGIONALE INITIATIEVEN 
SCHUWEN SAMENWERKING MET ALS RESULTAAT: ONNODIGE SLACHTOFFERS. 

TEKST: LIDEWIJ SEKHUIS EN HARRY VAN DOOREN

Samen met haar man rijdt Gerrie Claessens 
de dag voor haar 70e verjaardag naar de stad om 
inkopen te doen. Terwijl haar man de auto parkeert, 
wandelt zij alvast het centrum van Maastricht in. 
Op de Wilhelminabrug zakt ze plots in elkaar. De 
receptioniste van het nabijgelegen stadskantoor 
ziet het gebeuren en denkt meteen aan een hart-
aanval. De bedrijfshulpverleners worden opge-
trommeld en 112 wordt gebeld. Zelf  begint ze direct 
met reanimeren. Binnen een minuut is iemand 
met een Automatische Externe Defi brillator (AED) 
ter plekke om de eerste schok toe te dienen. Vier 
minuten later arriveert de ambulance. De verjaar-
dag van Gerrie moest even worden uitgesteld, maar 
inmiddels viert ze het leven als vanouds. Dankzij 
haar doortastende ‘reddende engel’ én de AED 
heeft ze de hartstilstand ongeschonden overleefd. 

Bij een hartstilstand moet binnen 6 minuten 
worden begonnen met reanimatie. Dan is er 50 tot 
70% kans de hartstilstand zonder al te ingrijpende 
gevolgen te overleven. Omdat snel handelen cruciaal 
is, zijn de zogenoemde ‘6-minuten zones’ erg 
belangrijk. Dit is een zone rond getrainde vrijwil-
ligers en locaties met een AED. De vrijwillige 
hulpverleners staan hiervoor geregistreerd bij een 
alarmeringssysteem, zoals HartslagNu en Hart-
veilig wonen. Meestal heeft de regionale ambulance-
dienst de coördinatie ervan in handen. Komt daar 
via 112 een melding binnen over een hartstilstand, 
dan gaat er direct (per sms) een oproep uit naar 
vrijwilligers die in de buurt van het noodgeval zijn.

Geen samenwerking
Het sterke regionale karakter en de manier waarop 
deze zones zijn georganiseerd, staan groter succes 
echter in de weg. Want zowel de verblijfplaats van 
de vrijwilligers als de locatie van AED’s is alleen 
bekend binnen de regio waar ze deel van uitmaken. 

In het geval van het alarmeringssys teem HartslagNu 
is dat een fl ink deel van Neder land. Delen van 
Noord en Zuid-Holland en Zeeland vallen weer 
onder de ‘concurrent’ Hartveilig wo nen. Maar er 
zijn nog steeds ambulancediensten die niet bij een 
van deze twee systemen zijn aangesloten. Dit heeft 
tot gevolg dat aan de ene kant van de grens van een 
ambulanceregio de organisatie van het alarme-
ringssysteem goed is en je over levingskans groot, 
terwijl je een paar kilometer verderop in een aan-
grenzende regio ten dode bent opgeschreven. Zo 
wordt de provincie Utrecht op papier ‘beveiligd’ 
door HartslagNu, maar is er (in september 2013) 
alleen in Wijk bij Duurstede een goed werkend 
alarmeringssys teem. In de rest van de provincie is 
de overlevingskans vooralsnog een stuk kleiner. 
Besprekingen tussen HartslagNu en Hartveilig 
wonen hebben ook nog niet geleid tot een lande-
lijke dekking en uitwisseling van gegevens. 

Hans van der Meer van AED4.eu (een initiatief  
van het Radboudumc Nijmegen) hekelt de gesloten 

AED
Een Automatische Externe Defi brillator (AED) vervult een belangrijke rol bij het 
reanimeren van mensen met een hartstilstand. Het is een compacte en vereen-
voudigde versie van de ‘strijkijzers’ waarmee in ziekenhuisseries schokken worden 
toegediend om het hart weer op gang te krijgen. 
Het idee achter een AED is dat iedereen hem kan bedienen. Hij is daarom uitgerust 
met uitgebeelde en gesproken instructies over alle stappen van een reanimatie. 
Een AED moet wel regelmatig worden gecontroleerd en onderhouden. De gebruiks-
aanwijzing geeft daarover het juiste advies. Elke in Nederland verkrijgbare AED 
is verder uitgerust met een zelfdiagnosesysteem en geeft een signaal wanneer 
een van de vitale functies niet meer werkt. Goedkopere AED’s controleren alleen 
de batterij, duurdere varianten ook de elektroden en de omgevingstemperatuur 
die mede bepaalt hoe goed en hoelang het apparaat betrouwbaar functioneert. 
Onderhoud door een professioneel bedrijf kost ongeveer €100 per jaar. 

Ook hulpver-
lener worden? 
Meld u aan bij: 
www.hartslagnu.nl; 
www.hartveiligwonen.
nl of www.helplevens-
redden.nl 
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oproepsystemen HartslagNu en Hartveilig wonen, 
waarbij alleen de ingewijden weten waar de 
AED’s te vinden zijn. Dat kan kwalijke gevolgen 
hebben. ‘Uit onderzoek blijkt dat íets doen altijd 
beter is dan niets 
doen. Zelfs een niet-
getrainde leek met 
een AED kan de over-
levingskansen van 
het slachtoffer ver-
beteren. Maar de 
gesloten systemen 
sluiten nu zelfs pro-
fessionals uit die zich ook in een 6-minutenzone 
bevinden’, aldus Van der Meer.

Dodelijke fouten
Ook voor niet-geregistreerde passanten die bereid 
zijn hulp te ver lenen aan een medemens in nood, 
is het van levensbelang te weten of  er een AED 
in de buurt is. Als burger kun je er inmiddels van 
op aan dat in openbare gebouwen, winkelcentra, 
zieken huizen en bij grote bedrijven een AED 
 aanwezig is. Dat is vooral een geruststelling in de 
binnensteden. Maar hoe kom je er in een buiten-
wijk, op een industrieterrein of  elders achter 
waar een AED te vinden is? Het Radboudumc 
brengt dit met de website en app AED4.eu groten-
deels in kaart. Iedereen kan hier zijn AED aan-
melden. Met de app in de hand is snel te zien waar 
de dichtstbijzijnde AED hangt. 

Bij de gesloten oproepsystemen HartslagNu 
en Hartveilig wonen zijn (in november 2013) circa 
7530 AED’s aangemeld en alleen voor de hulp-
verleners zichtbaar. Volgens schattingen van 
fabrikanten zouden er in Nederland echter zo’n 
80.000 moeten zijn. Bij AED4.eu zijn bijna 17.000 
locaties, inclusief  openingstijden, aangemeld en 
voor iedereen terug te vinden. Een kleine test 
leert echter dat de vlaggetjes onnauwkeurig zijn 
neergezet. Zo zet de kaart bijvoorbeeld een tennis-
club en een horecagroothandel midden in een 
winkelstraat in Leiden. Aanklikken toont wel het 
juiste adres, maar dat ligt in beide gevallen kilo-
meters verderop. En wat moet je met de aandui-
ding: ‘Offi ce Center – 3e verdieping trappenhuis’, 
zonder adres? Dit zijn in potentie dodelijke fouten. 

Van der Meer is de eerste om te erkennen dat 
de kaart van AED4.eu, die ook wordt gebruikt in 
de app van het Rode Kruis, niet perfect is en dat 
de door de consumenten zelf  ingevoerde informa-
tie foutgevoelig is. ‘Maar iemand moet de hand-
schoen oppakken om een landelijk dekkend en 

gecontroleerd systeem in elkaar te zetten. Tot die 
tijd is iets beter dan niets. Als onze app één leven 
redt, is het al een succes.’

Dat slechts een kwart van de 80.000 AED’s 
– al dan niet juist – in 
kaart is gebracht, ligt 
niet alleen aan afwe-
zige samenwerking 
tussen alle partijen. 
Iedereen mag een 
AED kopen en bedie-
nen, maar niemand is 
verplicht te melden 

dat hij een AED bezit, en of  die beschikbaar is 
voor het publiek. Initiatieven als die van het 
Radboudumc met AED4.eu leunen op de bereid-
heid van burgers om de juiste gegevens in te vul-
len. Een andere vitale omissie is de registratie 
van de laatste onderhoudsbeurt. Met name de 
 batterij en de plakkers (elektroden) hebben een 
beperkte levensduur, zelfs als de AED nooit wordt 
gebruikt. 

Hoe serieus een regelmatige controle moet 
worden genomen, blijkt uit een kleine steekproef  
in Zeeland, waarbij mensen werden opgeroepen 
hun AED te laten controleren. Van de 60 AED’s 
bleek de helft onbruikbaar wegens niet-geleidende 
elektroden. De Inspectie voor de Volksgezondheid 
maande begin 2013 fabrikanten bezitters actief  te 
informeren over de noodzaak hun AED te contro-
leren op kritieke punten.

Eerst 112 bellen
Het eerste dat moet gebeuren bij een hartstilstand 
is 112 bellen. Deze alarmcentrale stuurt dan niet 
alleen zo snel mogelijk de vrijwillige hulpverleners 
met een AED, maar ook de professionele hulp-
diensten als brandweer, politie en/of  ambulance. 

Afgelopen september werd SOS Alarm gelan-
ceerd, dat zich profi leert als de vierde hulpdienst 
in Nederland. SOS Alarm wil met de hulp van 
100.000 geregistreerde vrijwilligers een landelijk 
netwerk voor spoedhulp opzetten. Maar om meer-
waarde te krijgen, moet SOS Alarm eerst nog 
 toegang zien te krijgen tot de meldingen bij 112. 

De Hartstichting is kritisch over dit initiatief, 
ook omdat de organisatie ‘alarmcards’ wil ver-
kopen, waarop mensen hun eigen medische infor-
matie kunnen invoeren. Volgens de Hartstichting 
zijn 112 en het slachtoffer het enige waar omstan-
ders zich om moeten bekommeren: dergelijke 
‘alarmcards’ kunnen alleen maar tot kostbaar 
tijdverlies leiden. 

Hulp te laat
Elke week krijgen 300 
mensen buiten het 
 ziekenhuis een hartstil-
stand; zo’n 15.000 à 
16.000 slachtoff ers 
per jaar. Het gebeurt 
meestal thuis, maar ook 
op het werk of buiten 
op straat. Niet iedereen 
heeft een reddende 
engel met een AED in de 
buurt, waardoor voor 
meer dan 80% van de 
slachtoff ers hulp te laat 
komt.

‘TOT ER EEN GOED 
NETWERK IS, IS IETS 

BETER DAN NIETS’

 AED’S Hartstilstand

Meld uw AED aan 
bij AED4.eu én 

– afhankelijk van 
waar u woont – bij 
HartslagNu of Hartveilig 
wonen.
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