‘s-Hertogenbosch, 1 november 2017
Aan het college van Gedeputeerde Staten
van Noord-Brabant
Postbus 90151
5200 MC ‘s-Hertogenbosch
Onderwerp: schriftelijke vragen ex artikel 30 van het Reglement van Orde
Betreft: toegankelijkheid AED-kasten
Geacht college,
Op 23 oktober jl. berichtte het Brabants Dagblad dat in de provincie Noord-Brabant de meeste
geregistreerde defibrillators, zgn. AED’s, van heel Nederland hangen1. Dat is goed nieuws, want
nog steeds overlijden in Nederland elke dag 35 mensen aan een hartstilstand buiten het
ziekenhuis2. Dat aantal moet omlaag.
Tegelijkertijd krijgen wij signalen dat sommige AED-kasten niet toegankelijk zijn voor
hulpverleners, omdat deze in gebouwen hangen die ’s avonds, ’s nachts en in het weekend
gesloten zijn. Eén van die gebouwen is het Provinciehuis, dat m.u.v. de maandagavond alleen
overdag en doordeweeks is geopend en waar de AED binnen in de hal hangt.
Het registeren van AED’s en het (co)financieren van buitenkasten die 24 uurs toegankelijkheid tot
een AED mogelijk maken is een taak van de gemeente. Zo stelde het CDA in ’s-Hertogenbosch
reeds op 4 maart 2016 schriftelijke vragen over dit onderwerp.
Als Brabantse CDA-fractie hebben wij voor u, beheerder van het Provinciehuis, de volgende
vragen:
1. Bent u bekend met het probleem dat in gemeenten sommige AED-kasten niet 24 uur per dag
toegankelijk zijn voor hulpverleners?
2. Bent u het met het CDA eens dat de AED-kast in het Provinciehuis een voorbeeld is van hoe
het niet moet?
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?
4. Bent u bereid hieraan de nodige publiciteit te geven, bedoeld als ‘wake-up call’ voor
gemeenten om een check te doen naar de toegankelijkheid van hun AED’s?
Wij zien de antwoorden op deze vragen graag tegemoet, waarvoor bij voorbaat zéér bedankt!
Met vriendelijke groet,
Namens de CDA-fractie,
Roland van Vugt
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Zie https://www.bd.nl/brabant/hulp-bij-hartstilstand-meeste-aed-s-hangen-in-brabant~ae30f29f/.
Zie https://www.hartstichting.nl/hart-en-vaatziekten/hartstilstand.

