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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. 
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Beste heer Luijkx, 

 

 

 

 

In uw brief van 5 augustus 2020 geeft u aan zich zorgen te maken over de 

toegankelijkheid van de aanwezige AED’s binnen de gemeente Veldhoven vanwege de 
ontvangen signalen van burgers. 

 

Onderstaand treft u de antwoorden op de door u gestelde vragen: 

 

1. Is het college, net als BurgerPartij Veldhoven van mening dat een AED 

levensreddend kan zijn?  

 

Het college onderschrijft het belang van het gebruik van een AED als 

levensreddend instrument.  

 

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)?  

 

Een dekkend netwerk van toegankelijke AED’s maakt de overlevingskans bij 
een hartstilstand groter. Uit informatie  van de Hartstichting blijkt dat het AED-

netwerk ervoor gezorgd heeft dat de kans op overleven bij een hartstilstand is 

gestegen. In de jaren 90 was dat 9 procent en nu bijna 25 procent.  

 

 

3. Is het college bereid om te onderzoeken of er voldoende AED’s vrij toegankelijk 

zijn in Veldhoven?  

 

Gezien de beschikbare informatie is een onderzoek naar voldoende vrij 

toegankelijke AED  niet nodig. De Hartstichting heeft samen met HartslagNu  in 

kaart gebracht waar de AED-loze zones zich bevinden. Deze informatie laat 

zien dat binnen de gemeente Veldhoven geen AED-loze zone’s zijn en er 
voldoende AED’s aanwezig zijn die dag en nacht bereikbaar en aangemeld zijn. 
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Daarnaast wil de Hartstichting graag in heel Nederland 6-minutenzone’s. Dit 
zijn gebieden die zo zijn ingericht dat binnen 6 minuten door inwoners 

(burgerhulpverleners) de juiste handelingen kunnen worden verricht wanneer 

iemand een hartstilstand krijgt. 

 

4. Is het college bereid om eventueel AED’s ter beschikking te stellen als de 

dekking in Veldhoven onvoldoende is?  

 

Zoals blijkt uit de informatie van de Hartstichting is de dekking binnen 

Veldhoven voldoende, dus is het beschikbaar stellen van AED’s niet nodig.  
 

Binnen diverse wijken zijn crowdfundingsacties voor het laten plaatsen en 

onderhouden van AED's (aanbieders, waaronder Philips boden dit aan tegen 

een gunstig tarief) geweest. De Wijkmakelaars van Cordaad bieden een 

faciliterende rol bij deze crowdfundingsacties.  

 

Het gaat daarnaast niet uitsluitend om het plaatsen van AED’s, maar vooral 
over het gebruik ervan en het inrichten van 6-minutenzones. Dit is afhankelijk 

van de medewerking van inwoners zelf. Dit kan binnen de wijken met elkaar 

worden georganiseerd.   

 

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.  
  

Een centrale regie voor heel Veldhoven lijkt ons niet de aangewezen weg. Zoals 

al aangegeven bij de beantwoording van vraag 4 vinden wij het belangrijk dat 

de wijken zelf hierin regie en verantwoordelijkheid nemen. Dat schept de beste 

voorwaarden voor het creëren van 6-Minutenzones.  

 

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 nummer 20UIT04752. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven, 

 

 

 

Noud Bex Marcel Delhez 

secretaris burgemeester  


