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Onderwerp

Toegankelijkheid AED-kasten
Datum

21 november 2017
Ons kenmerk

Geachte heer Van Vugt,

C2216723/4276937
Uw kenmerk

Bij brief van 1 november 2017, ingekomen op 1 november 2017, heeft u
namens de CDA fractie schriftelijke vragen gesteld.

Contactpersoon

G.W.M. (Robbert) Oomens

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

Telefoon

(073) 681 25 09

1. 1. Bent u bekend met het probleem dat in gemeenten sommige AED-kasten
niet 24 uur per dag toegankelijk zijn voor hulpverleners?

Email

Antwoord: Ja daar hebben wij kennis van genomen.

Bijlage(n)

goomens@brabant.nl
-

2. 2. Bent u het met het CDA eens dat de AED-kast in het Provinciehuis een
voorbeeld is van hoe het niet moet?
Antwoord: nee, zie beantwoording van vraag 3

3. 3. Bent u bereid om de AED van het Provinciehuis op korte termijn te
verplaatsen naar een buitenkast, die 24 uur per dag toegankelijk is?
Antwoord: Het provinciehuis heeft al een AED-kast die 24 uur per dag met een
cijfercode toegankelijk is. Deze cijfercode ontvangt de hulpverlener die is
aangesloten bij onder andere Hartslag.nu en zich in de omgeving van het
calamiteitenadres en van het provinciehuis bevindt. Die hulpverlener gaat dan
eerst naar het provinciehuis, opent met de ontvangen cijfercode de AED-kast en
neemt de AED mee naar het calamiteitenadres. Na de inzet brengt die
hulpverlener de AED terug en de provincie krijgt een mail dat de AED gebruikt
is.

4. 4. Bent u bereid hieraan de nodige publiciteit te geven, bedoeld als ‘wakeup call’ voor gemeenten om een check te doen naar de toegankelijkheid van
hun AED’s?
Antwoord: Nee, zoals u zelf al schrijft is het registreren van AED’s en het
(co)financieren van buitenkasten die 24 uurs toegankelijkheid tot een AED

mogelijk maken een taak voor gemeenten.
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/

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk
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