
De Stichting 

                                                              (anbi-erkend)

Wat is dat, wie zijn dat?
Een stichting  die zich ten doel heeft gesteld
om de gemeente Zundert “hartveilig” te maken
en overlevingskansen van u, als inwoner van
de  gemeente  Zundert   aanmerkelijk  te
vergroten,  als  u  wordt  getroffen  door  een
hartstilstand. 
Het  bestuur  van  de  stichting  bestaat  uit
vrijwilligers.  Een belangrijke  moment  voor  de
oprichting van de stichting was het AED-project
uit  2010  van  Rabobank  samen  met  de
gemeente  Zundert  en  enkele  andere
initiatiefnemers,   waarbij
een  groot  aantal  AED-
apparaten  op 
diverse  plaatsen  in  de
gemeente zijn geplaatst. U
zult  ongetwijfeld   her  en
der  de  bekende  groene
kasten  aan  de  gevel  of
andere markante plaatsen
hebben gezien. 
Op de website van de stichting  www.zundert-
hartveilig.nl  is een overzichtskaartje 
te vinden waarop alle AED’s zijn aangegeven
die ons ter beschikking staan en 
waarover het beheer wordt gevoerd. 
 
Wat is een AED ? 
Een  AED  is  een  apparaat  waarmee  een
(elektrische)  defibrillatieschok  toegediend
wordt  aan een persoon die is getroffen door
een  hartstilstand.  In  combinatie  met
reanimeren (beademen en hartmassage) geeft
het  tijdig toedienen  van  zo’n  schok  een
stijging  van  de  overlevingskansen  tot  70  %.
Hoe sneller de schok kan worden toegediend,
hoe groter de kans. Globaal neemt de kans op
overleven met 10% per minuut af. 
Het streven is dan ook om binnen 6 minuten
op zoveel  mogelijk  plaatsen  in  de gemeente
een AED in te kunnen zetten. 

Hoe worden de AED’s ingezet? 
Om een zo groot mogelijke dekking te bereiken
hangen ca. 35 AED’s verspreid over  heel de
gemeente. 

De AED’s worden bediend door personen die
via  een  alarmeringssysteem  worden
opgeroepen. Vaak zijn dat EHBO-leden, maar
ook anderen die een opleiding tot reanimatie
en AED-bediening hebben gevolgd.  Verderop
in deze folder wordt nadere informatie over de
opleiding  gegeven.  In  beginsel  kan  iedereen
die opleiding volgen. 
De alarmering gaat als volgt in zijn werk. 
Als zich een hartstilstand voordoet is het zaak
dat  eerst het alarmnummer              wordt
gebeld. 
De alarmcentrale zal vervolgens de ambulance
( 2 stuks) op pad sturen naar het meldadres.
Daarna  stuurt  hij  een  sms-bericht  naar  de
daarvoor  beschikbare,  opgeleide  mensen die
binnen  een  afstand  van  500  meter  van  de
meldlocatie wonen. Deze nemen de AED uit de
dichtstbijzijnde  kast  en  gaan  naar  het
meldadres  om  vervolgens  de  reanimatie,
eventueel met gebruikmaking van de AED te
starten.   Omdat  een  ambulance  vaak  wat
langer  onderweg  is,  zeker  naar  sommige
gedeeltes  van  onze  gemeente,  is  de  snelle
inzet van personen met de AED van cruciaal
belang,  en  vaak  levensreddend.  Dit  alarme-
ringssysteem wordt   “Hartslag  Nu”  genoemd
en is herkenbaar aan het logo zoals dat boven
aan deze folder staat afgebeeld. Onze stichting
is  aangesloten  bij  dit  systeem  en  heeft  alle
AED-kasten die onder haar beheer vallen, daar
aangemeld.  

Hoe houden we dit systeem in stand en in
gebruiksklare staat. 

Beheer van AED’s 
Allereerst dienen de AED’s gebruiksklaar en in
goede staat te zijn. Een AED wordt door een
accu van energie voorzien. Er zijn onderdelen
die  beperkt  houdbaar  zijn  en  periodiek
vervangen moeten worden. 
Dit  periodiek  onderhoud  gebeurt  door  een
deskundig  bedrijf.  Ook  door  de  stichting  zelf
worden periodiek controles uitgevoerd. 
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De levensduur van een AED is  ongeveer 10
jaar. Vervanging daarna is noodzakelijk. 
Met  de  eigenaars  van  percelen  en  panden
waar  een  AED  is  opgehangen  moeten
overeenkomsten  worden  gesloten  over  het
stroomverbruik, het regelen van de toegang tot
de AED enzovoorts. 

Opgeleide personen. 
Hoe meer personen het reanimeren onder de
knie  hebben hoe  groter  de  kans  dat  bij  een
alarm ook daadwerkelijke  voldoende mensen
op komen dagen.  Momenteel  zijn  er in onze
gemeente  ca.  350  mensen  opgeleid  en
aangemeld bij “Hartslag Nu”.

Opleiding tot reanimatie.
Om  het  aantal  vrijwilligers  die  kunnen
reanimeren en de AED kunnen bedienen, op
peil te houden en zo mogelijk te vergroten is
het van belang om regelmatig de gelegenheid
te scheppen om een opleiding te volgen. Onze
beide  EHBO-verenigingen  organiseren
regelmatig  cursussen.  Onderaan  deze  folder
staan  de  contactgegevens  van  beide
verenigingen.

De kosten. 
Met een aanschafprijs van meer dan € 1500,-
per  stuk  spreekt  het  voor  zich  dat  voor
vervanging financiële middelen moeten worden
gereserveerd.  Ook  zijn  er  nog  enkele  “witte
vlekken”   waar  bijplaatsen  van  extra  AED’s
zeer gewenst is. 
Verder  zijn  er  kosten  verbonden  aan  het
onderhoudscontract  met  het  terzake
deskundige  bedrijf,  tussentijdse  reparaties,
vervanging van accu’s en andere onderdelen.
De  gemeente  voorziet  in  een  gedeelte  van
deze  kosten  door  een  jaarlijkse
“onderhoudsbijdrage”. Deze steun is bij lange
na niet  toereikend  om ons streven  voor  een
hartveilige gemeente helemaal waar te kunnen
maken. 
Ook aan het verzorgen van de opleidingen zijn
kosten verbonden. 

Financiële ondersteuning.
Het is voor ons bestuur een uitdaging om de
kosten zo beperkt mogelijk  te houden in een
tijd  waarin  elk  dubbeltje  moet  worden
omgedraaid.  Nog  belangrijker  vinden  wij  het
om het systeem zoals het nu draait in stand te
houden  en  waar  mogelijk  te  verbeteren.  Uw
steun is daarbij onontbeerlijk. 
Met die steun helpt u niet alleen ons bestuur
maar alle ingezetenen van onze gemeente, en
niet in de laatste plaats uzelf en uw naasten,

als u het (nood)lot  van een hartstilstand zou
treffen. 
Als u uw steentje bij wil dragen dan kan  dat op
drie manieren.

1. Een eenmalige bijdrage.
Door  ondertekening  van  de  bijgevoegde,
machtigingskaart  waarbij  u  ons  toestaat
een  door  uzelf  te  bepalen  bedrag
eenmalige van uw rekening af te schrijven 

2.   Jaarlijkse bijdrage.  
Door ons te machtigen jaarlijks een door u
aan te kruisen bijdrage van uw rekening af
te  schrijven  d.m.v.  de  bijgevoegde
machtigingskaart wordt u vriend van onze
stichting. 

3.  Rechtstreekse overmaking 
van  een  bijdrage  op  het  (IBAN)
rekeningnummer van de stichting: 
NL97 RABO 01378.62.954

U  kunt  de  machtigingskaart  ongefrankeerd
versturen of u kunt hem afgeven bij een van de
leden van het Bestuur van de Stichting Zundert
Hartveilig, te weten: 

R. Disseldorp,  Laguitensebaan 3 
4891 XR Rijsbergen 

J. Koetsenruijter, Berkenring 12
4881 HC Zundert,

P. Maas, Oranjestraat 18 
4891 XP Rijsbergen 
(tevens secretariaat van de stichting) 

J. Segers, Oranjestraat 61
4891 XP Rijsbergen 

Voor  nadere  informatie  over  de
reanimatiecursus  kunt  u  terecht  op  onze
website  www.zundert-hartveilig.nl Tevens kunt
u contact opnemen met: 

Voor Rijsbergen:
EHBO vereniging Rijsbergen, 
secr. Mevr. Taks 076 5032815
email: ehborijsbergen@hotmail.com 

Voor Zundert en overige plaatsen: 
EHBO vereniging Zundert.
Secr. Mevr. de Rooy, tel. 06 11261276
e-mail: secretariaat@ehbo-zundert.nl

mailto:ehborijsbergen@hotmail.com
http://www.zundert-hartveilig.nl/

