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AED's ( defibrillatoren ) binnen de gemeente

Geachte heer Prinsen, beste Maarten,

Lokaal Liberaal vraagt 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. We waarderen uw betrokkenheid 
bij dit onderwerp en gaan er graag op in.

AED's in Veldhoven
De gemeente Veldhoven heeft in 2008 een stimuleringsmaatregel gehad voor de 
aanschaf van AED's voor Veldhovense maatschappelijke organisaties met een externe 
uitstraling. Deze stimuleringsmaatregel gold alleen voor de aanschaf van een AED en 
niet voor de onderhoudskosten.

Een actueel overzicht van AED’s en een goed onderhoud is van groot belang, daarom 
doet het Rode kruis doorlopend de oproep aan AED-bezitters om deze te melden en te 
actualiseren. Op de site https://www.veldhoven.nl/aed-locaties besteedt de gemeente 
hier ook aandacht aan.
We zijn met u van mening dat een oproep in o.a. het Veldhovens Weekblad om de 
AED locaties te melden en te actualiseren, een impuls zal geven. Wij zullen dit dan ook 
samen met de afdeling Communicatie oppakken.

Vervangings- en onderhoudskosten
Op dit moment is geen budget beschikbaar om vervanging van AED's c.q. de 
onderhoudskosten te financieren vanuit de gemeente. Per 1 januari 2018 heeft de 
minister van VWS wel budget ter beschikking gesteld om de verbruikskosten van een 
AED na een reanimatie te vergoeden. Hierdoor kunnen de kosten die zijn gemaakt bij 
de inzet van de AED vergoed worden bij de Regionale Ambulancevoorziening (RAV) 
waar de alarmoproep was.

Regie vanuit de wijk
Binnen de gemeente Veldhoven zijn er in diverse wijken gezamenlijke 
crowdfundingsacties gehouden voor het laten plaatsen en tevens laten onderhouden 
van AED’s. Aanbieders, waaronder Philips, boden dit aan tegen een gunstig tarief.
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Veldhoven werkt op afspraak
Voor alle producten en diensten waarvoor u aan de balie moet zijn, maakt u een afspraak via 
www.veldhoven.nl of bel 14 040. Via de site kunt u ook producten en diensten vanuit thuis regelen.



De Wijkmakelaars van Cordaad bieden een faciliterende rol bij deze crowdfundings- 
acties.

We zijn heel tevreden over dit typische voorbeeld waar de wijken de regie pakken 
over hun eigen veiligheid. De zorg voor een of meer AED's in de wijk wordt door de 
wijkbewoners zelf opgepakt, en daarmee vergroot de betrokkenheid.

Heeft u vragen of opmerkingen over deze brief?
Neem dan contact op met ons. Stuur daarvoor een e-mail naar 
gemeente@veldhoven.nl of bel het algemene telefoonnummer 14 040 onder 
vermelding van mprimer Ĵ/9UIT06678.
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