Rapportage gemeente Dordrecht
De gemeente Dordrecht heeft in het jaar 2016 akkoord gegeven voor het uitrollen van het project
HartveiligWonen (is geworden Stan/HartslagNu).
In november 2016 heeft de informatiebijeenkomst plaatsgevonden op het gemeentehuis in
Dordrecht. Bij deze informatiebijeenkomst is iedereen welkom geweest en konden de bezoekers
zich achteraf aanmelden voor de werkgroep. Op 7 februari 2017 is de werkgroep voor het eerst bij
elkaar gekomen om het project HartveiligWonen verder uit te rollen binnen de gemeente
Dordrecht. De werkgroep bestaat uit inwoners van de gemeente Dordrecht, ieder op zijn eigen
manier affiniteit hebbende met het onderwerp 6-minuten zones.
Het doel van de uitrol is het creëren van 6-minuten zones binnen de gemeente. Voor het behalen
van dit doel zijn er voldoende burgerhulpverleners en AED’s nodig die mee gealarmeerd kunnen
worden bij een reanimatie melding.
Met de werkgroep zijn er diverse acties uitgezet om burgerhulpverleners te werven en AED’s
aangemeld te krijgen. Acties die daarvoor zijn uitgevoerd zijn:
Werven burgerhulpverleners:
- scholingsopties in kaart brengen
- eigen netwerk benaderen
- flyeren
- media aandacht/persbericht
- social media
AED’s:
- AED’s in kaart brengen
- AED locaties bezoeken met het verzoek de AED aan te melden
- Brief versturen naar AED eigenaren
Nu zijn er binnen de gemeente 1220 burgerhulpverleners aangemeld en 99 AED’s.
Hiermee is de minimale dekking van het aantal burgerhulpverleners behaald, dit is 1% van het
aantal inwoners met een goede spreiding. De 24/7 AED dekking is niet volledig. Om de AED
dekking volledig te krijgen, zijn er financiële middelen nodig, welke er niet zijn. Bedrijven worden
wel gevraagd of zij zelf willen voorzien in een buitenkast voor hun AED, maar zijn hier vaak niet toe
bereid. De werkgroep heeft alle mogelijke acties uitgezet, met als resultaat dat er ruim 6x zoveel
AED’s aangemeld zijn als het aantal waarmee begonnen is.
De aangemelde AED’s in de gemeente Dordrecht
Middels onderstaande link zijn alle locaties in te zien:
https://drive.google.com/open?id=1g6yj-EUXWTc7Fn3wXruxK040jdEMfCeL&usp=sharing
Op het kaartje is het volgende opgenomen:
- spreiding burgerhulpverleners
- spreiding AED’s 24/7 beschikbaar
- spreiding AED’s welke beperkt beschikbaar zijn
- de nog wenselijke 24/7 AED locaties
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Spreiding burgerhulpverleners (blauw) en AED’s (groen is 24/7/geel is beperkt beschikbaar)

Beheersfase, hoe nu verder?
Wanneer het doel bereikt is, zal de werkgroep minder vaak bij elkaar hoeven komen.
Er zal bekeken worden bij welk jaarlijks evenement HartslagNu gepromoot zal blijven worden,
hierin kan de werkgroep een rol spelen. Yde heeft aangegeven het komende jaar nog stukken aan
te leveren voor de wijkkrant dan Dubbeldam, om HartslagNu te blijven promoten, dat zou voor
meerdere wijken gedaan kunnen worden. Daarnaast wordt van alle partijen gevraagd om alert te
blijven op de ontwikkelingen en dit tijdig aan te geven, zodat hier actie op ondernomen kan worden
indien nodig.
De volgende ontwikkelingen kunnen bijvoorbeeld een aanleiding zijn om een actie op te zetten:
- onvoldoende burgerhulpverleners (actie Stan)
- aanbouw nieuwe wijk (gemeente)
Het contract wat de gemeente nu heeft met Stan loopt dit jaar af, het contract dient verlengd te
worden. De contractverlenging betekent dat de volgende structurele kosten blijven:
- nazorg en support

