BurgerPartij Veldhoven
Artikel 42-vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders
5 augustus 2020

Onderwerp:
Problemen rondom toegankelijkheid AED (Automatische Externe Defibrillator)

Geacht College,
Bij BurgerPartij Veldhoven zijn signalen binnengekomen die betrekking hebben op de
toegang tot een AED (Automatische Externe Defibrillator). Mensen maken zich
zorgen over de huidige AED faciliteiten in de buurt van verzorgingscomplexen.
Op zaterdag 1 augustus 2020 heeft een Veldhovenaar, samen met omstanders een
oudere vrouw aan de Pietershoek te Veldhoven moeten reanimeren. Iedereen weet
dat in dit soort situaties het belangrijk is om zo spoedig als mogelijk over een AED te
beschikken. De dichtstbijzijnde AED bevond zich in het gezondheidscentrum de Ligt.
Helaas zat deze AED achter slot en grendel en was niet bereikbaar. Uiteindelijk is de
AED bij de Jumbo aan de Pleintjes gehaald. Hierdoor ging kostbare tijd verloren.
Gebleken is dat niet alle AED’s die in Veldhoven aanwezig zijn vrij bereikbaar zijn
zodat ze ook gebruikt kunnen worden als dat nodig is. Het gebruik van een AED kan
namelijk mensenlevens redden. Met name bij verzorgingscomplexen en op plekken
waar veel senioren geconcentreerd wonen is de nabijheid van een AED wenselijk.
Jaarlijks worden 17.000 mensen buiten het ziekenhuis getroffen door een
hartstilstand. Reanimatie en de inzet van een AED binnen 6 minuten biedt de
grootste kans op overleving. Bij oudere mensen is de kans aanzienlijk groter dat er
gereanimeerd moet worden.
Er zijn al verschillende burgerinitiatieven in diverse wijken waarbij AED’s aangekocht
en betaald zijn door de inwoners. Wat ontbreekt is een instantie die de regie voert.
Als er een overzicht is waar AED’s hangen en hoe je toegang krijgt tot de AED’s kan
dit mensenlevens redden.
Vragen aan het college:
1. Is het college, net als BurgerPartij Veldhoven van mening dat een AED
levensreddend kan zijn?
2. Dat het, in het kader van de Volksgezondheid, belangrijk is om een dekkend
netwerk van toegankelijke AED’s binnen Veldhoven te hebben (eventueel
toegankelijk via een code die bekend is bij hulpverleners)?
3. Is het college bereid om te onderzoeken of er voldoende AED’s vrij
toegankelijk zijn in Veldhoven?
4. Is het college bereid om eventueel AED’s ter beschikking te stellen als de
dekking in Veldhoven onvoldoende is?

5. Kan het college een bijeenkomst beleggen waar de betrokken instanties
uitgenodigd worden om te bespreken hoe en in welke vorm regie gevoerd kan
worden op de plaatsing en de toegankelijkheid van de AED’s in Veldhoven.
Met vriendelijke groet,
BurgerPartij Veldhoven,
Rien Luijkx

