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Onderwerp:
AED's ( defibrillatoren ) binnen de gemeente

Geachte college,

10 jaar geleden heeft de gemeente een bedrag beschikbaar gesteld aan instellingen, 
verenigingen, buurtschappen en buurtverenigingen binnen de gemeente Veldhoven voor 
de aanschaf van AED's, defibrillatoren.
Bij weten van onze fractie zijn hier destijds een dertigtal AED apparaten voor 
aangeschaft en verdeeld over de gemeente geïnstalleerd. In de loop der jaren is er 
veelvuldig gebruik gemaakt van de AED apparaten om in voorkomende situaties snel 
reddend te kunnen optreden bij reanimatie in geval van hartproblemen. Een goede zaak 
dus dat we binnen de gemeente beschikken over AED's.
Na elk gebruik dient het gebruikte apparaat weer gereed te worden gemaakt voor een 
volgend gebruik.
Het apparaat dient daarnaast jaarlijks onderhoud te krijgen, om ervoor te zorgen dat het 
bij noodzakelijk gebruik optimaal werkt.
Het uitvoeren van het hoognodig jaarlijkse onderhoud kost ongeveer C 240,- per AED.

Op een aantal plaatsen in de gemeente zorgt 'Severinus' voor het jaarlijks onderhoud en 
draagt ook de kosten daarvan.
Echter, voor de meeste AED's is onduidelijk en onbekend of jaarlijks onderhoud 
plaatsvindt.
Hierdoor is er sprake van schijnveiligheid.
Het bedrijf dat voor 'Severinus' het jaarlijks onderhoud bij een aantal AED's uitvoert, 
heeft aangegeven dat de apparatuur na 10 jaar in gebruik te zijn geweest, niet meer 
1000Zo betrouwbaar is en dus vervanging noodzakelijk is.
Een nieuwe AED kost ongeveer C1500,-.
Voor bedrijven waar een AED hangt, is het wellicht geen probleem om de kosten van 
onderhoud en vervanging te dragen.
Voor instellingen, buurtverenigingen en overige verenigingen zijn de kosten hiervan 
veelal niet te dragen.
Temeer daar de AED die deze heeft hangen voor iedereen te gebruiken is en niet alleen 
voor eigen leden of buurtgenoten.
Van de AED die hangt bij een woning aan de Duivelsberg in de wijk Heikant is bekend dat 
deze met regelmaat ook wordt ingezet in de wijken Cobbeek en 't Look.

Lokaal Liberaal vindt het een goede zaak dat er verspreidt over de gemeente, zo nodig, 
gebruik kan worden gemaakt van de AED's.
Echter, dan moet er geen sprake zijn van 'schijnveiligheid' en dienen de betreffende 
apparaten ook goed te worden onderhouden en na de levensduur van 10 jaar te worden 
vervangen.
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Lokaal Liberaal vraagt daarom het college om, door middel van een oproep in het 
Veldhovens Weekblad, te inventariseren waar de AED's in de gemeente hangen en wie 
daar destijds, zo'n 10 jaar geleden, voor heeft zorggedragen.

Vervolgens kan worden nagegaan of de betreffende AED's jaarlijks worden onderhouden 
en of vervanging nu door hen gaat worden georganiseerd en betaald of dat men 
daarvoor een beroep doet op de gemeente.

Lokaal Liberaal verneemt graag van het college of men met ons van mening is dat de 
binnen de gemeente aanwezige AED's optimaal inzetbaar moeten zijn in geval van nood 
en hier geen sprake moet zijn van schijnveiligheid. Het gaat hier immers om het redden 
van mensenlevens.
Lokaal Liberaal verneemt ook graag van het college of men bereid is hiervoor budget 
beschikbaar te stellen.

Met vriendelijke groet, 
Lokaal Liberaal, 
Maarten Prinsen


