VRAGEN JESS: AED.
In verband met de gemeentelijke herindeling / fusie op 1 januari 2013 van Schagen, Zijpe en
Harenkarspel is in de zomer van 2012 begonnen vanuit de 3 gemeentes om de AED projecten in deze
3 gemeentes te harmoniseren. Dit is gebeurd en er is één AED werkgroep waarin vertegenwoordigers
zitten vanuit alle 3 (voormalige) gemeentes. De AED werkgroep Schagen werkt o.a. aan het beheer
en onderhoud en trainingen voor de gehele gemeente Schagen.
Wanneer inwoners van de gemeente Schagen een training hebben gevolgd en zijn geslaagd én ze
willen opgeroepen worden voor burger hulpverlening, dan moeten ze zichzelf aanmelden op
hartslag.nu . De werkgroep of trainers mogen dit niet doen, ivm de wet op de Privacy. Dat wordt
cursisten ook verteld in de training.
Een reanimatiecursus / herhalingstraining is voor iedereen in de gemeente Schagen zonder kosten te
volgen.
Antwoord vraag 1:
Er wordt binnen de gemeente 1 beleid gevoerd. In de AED werkgroep zitten vertegenwoordigers
vanuit voormalig Zijpe, voormalig Harenkarspel en Schagen. Burgerhulpverlening wordt door steeds
meer inwoners van Schagen opgepikt. Dit is een goede zaak. Vanuit de gemeente en in samenspraak
met de werkgroep, is dan ook afgesproken om te kijken of de werkgroep zo kan worden ingericht,
dat meer ook meer inwoners/ ehbo verenigingen betrokken kunnen worden in het huidige
(gemeentelijke) AED project.
Antwoord vraag 2:
Alle eerste reanimatie trainingen zijn kosteloos voor inwoners van de gemeente Schagen.
Herhalingstrainingen zijn voor geregistreerde hulpverleners (hartslag.nu) ook gratis. Inmiddels is
besloten om de herhalingstrainingen ook voor niet geregistreerde inwoners gratis te maken. De
gemeente wil zo veel mogelijk hulpverleners, en hoopt hiermee dit te bereiken. Wel zal het belang
van registreren in de training worden behandeld. Alleen bij registratie kan je namelijk opgeroepen
worden als burgerhulpverlener. Ivm de privacy van persoonlijke gegevens, kan alleen de cursist zelf
zich inschrijven. Het is administratief niet mogelijk te checken of een cursist zich daadwerkelijk op
hartslag.nu heeft aangemeld. Dit gaat op vertrouwen en de intentie van de cursist om
burgerhulpverlener te worden wanneer je deelneemt aan een reanimatietraining.
Antwoord vraag 3:
Alle AED’s in het gemeentelijke netwerk zijn aangemeld in het hulpverleningssysteem. Dit zijn er ruim
80 en er is een goede dekkende verdeling over de gehele gemeente. Er zijn ook particulieren die een
AED apparaat in hun bezit hebben. Ook zij kunnen hun AED aanmelden voor het gebruik van
hulpverlening wanneer ze dit willen. Deze particuliere AED’s zitten niet in het gemeentelijke netwerk.

