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Vraag:
Steeds meer inwoners van Valkenswaard zijn aangesloten bij de app-groep Hartslag
Nu. Ons bereiken geluiden dat ze tegen praktische zaken aanlopen die de directe
hulpverlening ernstig in gevaar brengen, zoals laatst bij een alarmering:

•
•
•
•

AED’s die in afgesloten ruimten hangen
Niet toegankelijk zijn van wooncomplex Rapelenberg aan de Europalaan
Ook de brandweer kon bij het assistentieverzoek niet het complex in
Medewerkster was niet op de hoogte van een assistentieverzoek vanuit het complex

Daarover heb ik de volgende vragen:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bent u op de hoogte van de slechte bereikbaarheid van AED’s?
Bent u op de hoogte van de slechte toegankelijkheid van de Rapelenberg bij een alarmering?
Wordt op deze locatie op dergelijke incidenten geoefend door medewerkers van het complex
samen met zorgverleners, zoals brandweer?
Doen deze praktische problemen zich ook voor op de andere locaties van Lunetzorg en/of
Woningbelang?
Zijn er andere complexen, zoals bijv. de Haagakker, waar soortgelijke complicaties zich voor
kunnen doen?
Bent u bereid om inwoners te stimuleren om burgerhulpverlener te worden?

Antwoord:
1. De gemeente heeft 21 AED’s in bezit. Deze zijn verspreid door de gemeente
geplaatst. Een overzicht van de locaties is opgenomen in een bestand die men kan
raadplegen via de website van de gemeente. Alleen van deze AED’s is de gemeente op
de hoogte van de toegankelijkheid en bereikbaarheid.
https://www.valkenswaard.nl/document.php?m=41&fileid=927490&f=32294b6660e09
c1e214f01e2a8c1d45f&attachment=0
EHBO vereniging St. Nicolaas heeft in een kaart ook AED’s opgenomen van bedrijven
en particulieren voor zover deze bij hun bekend zijn. Op deze kaart staat aangegeven

als de AED moeilijk bereikbaar is. De AED van de Rapelenberg is niet opgenomen in dit
overzicht.
2. Nee. De brandweer geeft bij navraag aan dat er onlangs een melding is geweest
waarbij toegang een issue is geweest. VRBZO laat weten dat in basis – behoudens heel
bijzondere situaties - er vanuit de brandweer geen voorwaarden worden gesteld als het
gaat om de toegankelijkheid van gebouwen. De brandweer heeft voldoende middelen
aan boord om binnen te komen als de situatie daar om vraagt. Daarnaast worden er –
ook weer behoudens bijzondere situaties – geen plattegronden geëist. Mochten zij
aanleiding zien voor dergelijke info dan zorgen zij daar in onze systemen voor.
Woningbelang geeft aan dat de Rapelenberg niet slecht toegankelijk is. Net als bij
iedere woning is de voordeur, en algemene toegangsdeur gesloten. Er is dus geen
verschil tussen Rapelenberg en een vrijstaande woning. Bij alarmering zal, zoals bij
iedere woning, de deur open gemaakt moeten worden.
3. De brandweer heeft afgelopen jaar in samenwerking met de Bedrijfshulpverlening
ter plaatse een oefening gehad. Ook voor dit jaar zijn er contacten gelegd voor een
oefening.
4. Woningbelang heeft geen medewerkers permanent werkzaam in/bij woningen. Voor
locaties die verhuurd worden aan Lunet wordt verwezen naar Lunet.
Indien Lunet het wenst, of een bewonerscommissie, zal Woningbelang uiteraard graag
haar medewerking geven voor een oefening.
De brandweer laat in een reactie weten dat toegang tot gebouwen met een centrale
ingang bijna altijd vertraging geven op binnentreden. Uit ervaring blijkt dat op veel
bellen drukken meestal de snelste oplossing is.
5. Dit is niet uit te sluiten omdat dit relatie heeft met de zelfredzaamheid van de
bewoners en de aanwezigheid van 24-uurszorg. Daarnaast heeft de gemeente geen
invloed op de aanmelding van een AED bij Hartslagnu.nl, als deze AED niet in het bezit
is van de gemeente. Iedereen kan bij HartslagNu.nl een AED aanmelden. Hierdoor
kunnen complicaties niet worden uitgesloten.
6. Er heeft een gesprek plaatsgevonden met de voorzitter van EHBO vereniging St.
Nicolaas en de (vrijwilliger) AED-beheerder van de gemeentelijke AED’s. In dit gesprek
zijn een aantal ideeën rondom de communicatie van AED’s en burgerhulpverlenerschap aan de orde gekomen. Deze ideeën worden verder opgepakt en uitgewerkt.

