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Inleiding
De gemeente Harlingen vindt Hartveiligheid belangrijk. Daarom is in 2019 het project Hartveilig
Harlingen gestart. Hiermee regelt ze dat voor haar inwoners een dekkend AED netwerk en voldoende
gekwalificeerde burgerhulpverleners beschikbaar zijn. Daarmee vergroot de gemeente de
overlevingskans na een harstilstand in de regio.
Dagelijks krijgen ongeveer 40 mensen in Nederland (buiten het ziekenhuis) een hartstilstand. De kans
op overleven na een hartstilstand wordt elke minuut 10% kleiner. Ook is de kans op blijvende
hersenschade aanzienlijk na een circulatiestilstand van 6 minuten. Daarom zijn de eerste 6 minuten
na een harstilstand cruciaal. Bij 75% van deze situaties is er iemand in de buurt. Een hartstilstand kan
namelijk overal plaatsvinden, op school, op straat, op het werk of tijdens het winkelen.
Een dekkend netwerk van burgerhulpverleners en AED’s draagt dus bij aan de overlevingskans na een
hartstilstand. HartslagNu is een alarmeringssysteem van ambulancezorg. Dit systeem zorgt er voor
dat beschikbare hulpverleners en AED’s worden ingezet bij melding van een hartstilstand. Gemeente
Harlingen is hierbij aangesloten.
In dit document wordt de periode 2019 en 2020 geëvalueerd. Op basis van de resultaten daarvan
wordt een conclusie getrokken. Daarna wordt een voorstel gedaan voor vervolg van Hartveilig
Harlingen voor de periode 2021 tot en met 2025.
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Evaluatie 2019-2020
In 2019 is gemeente Harlingen aangesloten bij de stichting Hartveilig Fryslân en bij het
alarmeringssysteem HartslagNu. Hartslag Fryslân heeft destijds een analyse uitgevoerd voor de regio
en verbetervoorstellen gedaan. Op basis daarvan is de notitie Hartveilig Harlingen uit 2019 tot stand
gekomen.
In deze notitie (zaaknummer 25659 en documentnummer 25845) staan de voorgenomen
maatregelen voor de korte termijn. Deze worden in dit hoofdstuk geëvalueerd. Ook volgt een
overzicht met stand van zaken met betrekking tot het aantal AED’s, het aantal beschikbare en
getrainde burghulpverleners en de inzet bij reanimatiemeldingen.
HartslagNu is het alarmeringssysteem van ambulancezorg dat er voor zorgt dat beschikbare
hulpverleners en AED’s worden ingezet bij melding van een hartstilstand. Ook hiervan zetten we
hieronder enkele gegevens op een rij.
Tot slot zijn in 2019 structureel middelen toegekend aan het project Harlingen Hartveilig. Voor de
inzet van deze middelen volgt een verantwoording.
Maatregelen Hartveilig Harlingen 2019-2020
De voorgestelde maatregelen bij de start van het project waren:
• een jaarlijkse analyse van de dekking van AED’s en burgerhulpverleners (door HartslagNu);
• EHBO-vereniging verzorgt (herhalings)trainingen voor burgerhulpverleners;
• openstelling subsidie voor buitenkasten van AED’s waardoor AED’s 24/7 beschikbaar zijn.
De stand van zaken vanaf 2019 voor deze maatregelen wordt in onderstaande tabel gegeven.
Aanvullend op deze tabel is in bijlage 1 een overzichtskaart te zien met locaties waar AED’s en
burgerhulpverleners zich bevinden én wenselijk zijn.
Aantal AED’s totaal
beschikbaar tijdens openingstijden
Aantal AED’s 24/7
beschikbaar via buitenkasten
Aantal AED’s aangemeld bij HartslagNu
(openingstijden + 24/7)

2019
71

2020
120

16

20

2021

42
(23+19)

33
(15+18)

Aantal subsidieaanvragen buitenkasten AED’s
Aantal verleende subsidies buitenkasten AED’s

0
0

0
0
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Aantal burgerhulpverleners
Aantal deelnemers reanimatie-basistraining
Aantal deelnemers reanimatie-herhalingstraining
Aantal geregistreerde burgerhulpverleners
bij HartslagNu

363
85
36

170
36
40*

0*
301

* = het aantal deelnemers tot beperkingen in verband met coronamaatregelen (vanaf maart 2020)

Aantal reanimatie-meldingen
Inzet Burgerhulp-verleners bij reanimatie

8
8

10
10

3**
2**

* = het aantal reanimatiemeldingen tot en met april 2021

Tabel 1: Aed’s, burgerhulpverleners en reanimaties in Harlingen 2019-heden
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Uit bovenstaande tabel en genoemde overzichtskaart komen de volgende succesfactoren en
aandachtspunten naar voren:
Succesfactoren
-

het aantal beschikbare AED’s in gemeente Harlingen is tijdens het project toegenomen;
het aantal bij HartslagNu geregistreerde AED’s groeiende is en potentie heeft om te groeien;
de EHBO-vereniging Harlingen traint veel burgerhulpverleners;
het aantal burgerhulpverleners in gemeente Harlingen toereikend is;
bij 20 van de 21 reanimaties (2019-heden) waren burgerhulpverleners snel ter plaatse.

Aandachtspunten
- onduidelijkheid over uitvoering van controles en onderhoud van de in 2019 ontvangen AED’s;
- het aantal buitenkasten met AED’s die 24/7 beschikbaar zijn blijft achter;
- twee locaties in de gemeente Harlingen hebben geen goede dekking van 24/7 beschikbare AED’s.
Financiën
In 2019 is een structurele begroting voor het project Harlingen Hartveilig vastgesteld. Hieronder staat
een overzicht van de gemaakte kosten in 2019 en 2020 ten opzichte van de begroting.

Structureel budget
Project Hartveilig Harlingen
Deelname Hartveilig Fryslân/HartslagNu
Training burgerhulpverleners
waarvan basis
waarvan herhaling
Subsidieregeling buitenkasten AED
Onderhoud gedoneerde AED's
Overig
Totaal per jaar

Begroot
€ 2.366,00
€ 6.750,00
€ 2.500,00
€ 884,00

2019
€ 945,48
€ 3.215,00
€ 840,00
€ 2.375,00
€ 0,00
€ 0,00

2020
€ 945,48
€ 2.260,00
€ 1.260,00
€ 1.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 27,50

€ 12.500,00

€ 4.160,48

€ 3.232,98

Uit voorgaand overzicht blijkt dat:
•
•

de subsidieregeling AED buitenkasten onbenut is gebleven in 2019 en 2020;
de begroting, bij ongewijzigde en bij uitbreiding van beleidsvoornemens, gelijk kan blijven.
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Voor het vervolg van het project wordt gekozen voor het volgende voor de periode 2021-2025:
•
•
•

het budget wordt vastgesteld op € 12.000,-- (in plaats van 12.500,--) conform de begroting
van gemeente Harlingen;
de kostenpost voor HartslagNu wordt aangepast ten gunste van kosten voor onderhoud en
vervanging van AED’s of incidenteel voor overige kosten
de uitgebreide subsidieregeling voor controle en onderhoud van gedoneerde AED’s wordt
toegevoegd aan de begroting;

Dit geeft het volgende beeld voor de komende jaren.

Structureel budget
Project Hartveilig Harlingen 2021-2025
Begroot
€ 1.000,00

Hartveilig Fryslân / HartslagNu
Subsidieregeling Training
burgerhulpverleners

€ 6.000,00
€
2.500,00

Subsidieregeling Buitenkasten AED’s
Subsidieregeling Onderhoud AED’s
Overig

€ 2.300,00
€ 200,00

Totaal per jaar

€ 12.000,00
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Resultaten 2019 en 2020
De conclusie op basis van bovenstaande is dat Hartveilig Harlingen een succesvol project is. Vooral op
de inzet van burgerhulpverleners bij reanimaties mag de gemeente Harlingen en mogen haar
inwoners trots zijn. Dit is alleen mogelijk wanneer voldoende burgerhulpverleners getraind zijn. Hier
is de EHBO-vereniging een belangrijke partij in geweest.
Aandachtspunten voor de toekomst zijn er ook. Uit gesprekken met locatiehouders van AED’s die de
gemeente in 2019 heeft opgehangen is gebleken dat onduidelijkheid bestaat over periodieke
controles en bijbehorend onderhoud. Verder is het aantal AED’s dat 24/7 (in buitenkasten)
beschikbaar is voor reanimatie relatief laag. Wat betreft de dekkingsgraad in de gemeente Harlingen
zijn er twee wijken, te weten Groot Ropens en de Schepenwijk, waar nu geen AED’s 24/7 beschikbaar
zijn.

Vervolg 2021-2025
Gemeente Harlingen blijft in de periode 2021 tot en met 2025 inzetten op Hartveilig Harlingen.
Hiervoor worden, in aanvulling op bestaande activiteiten, de volgende activiteiten voorgesteld.
1.
2.
3.
4.

Aanpassing van de begroting zoals in dit voorstel;
Aankoop en plaatsing van 2 AED’s voor de wijken zonder gewenste dekking in 2021;
Verlenging en actieve promotie van de subsidieregeling voor buitenkasten AED’s;
Afspraken met EHBO-vereniging Harlingen met betrekking tot periodieke controles en
onderhoud van geselecteerde AED’s in de vorm van een subsidieregeling.

Ad 1) De begroting wordt op basis van de resulaten in voorgaande periode aangepast.
Ad 2) De extra AED’s worden volgens het oorspronkelijke plan en op basis van de analyse van de
dekkingsgraad aangeschaft en geplaatst.
Ad 3) Gemeente Harlingen zal instellingen en bedrijven die AED’s binnen hebben hangen benaderen
via brief en daarnaast via de media, inclusief de eigen webisite, met het algemene publiek
communiceren over de subsidieregeling buitenkasten AED’s.
Ad 4) De subsidieregeling voor buitenkasten wordt bijgevoegd. Het voorstel voor uitbreiding van de
samenwerking in het kader van Hartveilig Harlingen tussen gemeente Harlingen en EHBO-vereniging
wordt eveneens bijgevoegd.
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Bijlage 1: Overzicht aangemelde AED’s en burgerhulpverleners gemeente Harlingen (april 2021)
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