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Terugblik
Breda AED Proof staat aan het einde van een langdurige periode van opbouw.
Opbouw van een goed netwerk van AED apparaten die in sommige situaties levensreddend kunnen
zijn. En dat is ook gebeurd.
Het is in 2006 begonnen met de creatieve inzet van onze onvermoeibare voorganger Piet
Matheeuwsen. En succesvol!
Met een nagenoeg dekkend 24/7 netwerk mag Breda zich AED Proof noemen.
De laatste 3 jaar hebben we vooral twee doelstellingen uitgewerkt.
1) Samenwerking tussen de bestaande organisaties in de verschillende stadsdelen en dorpen om één
goed totaal netwerk voor de stad Breda te realiseren.
2) Daarnaast aandacht voor het gevoel dat de blijvende zorg voor instandhouding van dit netwerk
Drie jaar later zijn we nu zover gekomen dat deze doelstellingen zijn gerealiseerd. Het stadsbrede
netwerk staat.
De vraag of een organisatie als Breda AED Proof nog langer als uitsluitend vrijwilligersorganisatie kan
voortbestaan hebben we besproken met de gemeente Breda.. Goed overleg
resulteerde in een commitment met Wethouder Adank . Als eerste gemeente in Nederland heeft de
gemeente Breda medio 2021 de verantwoordelijkheid voor het beheer en onderhoud van het 24/7
AED netwerk overgenomen. Een voorbeeld waar de wethouder en de stichting trots op mogen zijn.

Breda AED Proof kan zich daarmee als vrijwilligersorganisatie volledig richten op :
- voorlichting aan het publiek.
- regelmatig adviserend contact met de gemeente over de samenstelling van het 24 uurs
netwerk en afspraken over de zorg voor de apparaten.
- Beheer en onderhoud van de AED`s binnen gebouwen

Eigen organisatie.
In het jaarverslag 2018 hebben we al aangekondigd dat Heartsafe Prinsenbeek, hartsafe Teteringen en Breda
AED Proof de handen ineen zouden slaan. In 2019 is daar AED Ulvenhout bij aangesloten. In de periode daarna
is hard gewerkt om deze stichtingen in één organisatie tot stand te brengen. Het resultaat is dat voor Breda nu
één organisatie aanspreekbaar is voor het AED-netwerk
De organisatie is vastgelegd in een Bestuurshandboek.
Aan de administratieve protocollen aangaande aanschaf, plaatsen en onderhoud van AED’s en kasten is in
2019 en 2020 gewerkt. Ook hierbij richten we ons al op de eisen die de Europese regelgeving (binnen de MDR)
ons gaat stellen en welke in 2020 van kracht zijn geworden.
De groei van onze organisatie en daarnaast de alsmaar toenemende (en terechte) regeldruk stelt ons als
vrijwilligersorganisatie voor forse uitdagingen.

Bestuur
De stichting wordt aangestuurd door een Bestuur.
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Doelstelling Stichting Breda AED Proof
Doel van de stichting is “zorgdragen voor de continuïteit en actualiteit van een sluitend netwerk aan AEDcirkels in Breda”.
De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
•
•
•
•
•

Het bevorderen van de groei van opgeleide burgerhulpverleners.
Continueren en uitbreiden van de AED-cirkels met (goed functionerende) AED
apparatuur
Het (doen) genereren en verdelen van financiële middelen t.b.v. aanschaf en onderhoud AED’s en
kasten;
Het verstrekken van voorlichting aan het publiek via pers en andere media.
Het opzetten en onderhouden van communicatie met burgers, AED-opgeleiden en
AED-bezitters/eigenaren;

•

Het periodiek inspecteren en onderhouden van kasten en AED’s is medio 2021 overgenomen door
de gemeente Breda

1.

Wat is een AED-cirkel?

Een AED is een Automatische Externe Defibrillator, een apparaat dat in combinatie met reanimatie ingezet kan
worden bij mensen met een hartstilstand. Snelheid is daarbij van groot belang. Hoe sneller, hoe beter. Als
algemeen aanvaarde norm wordt inzetbaarheid binnen 6 minuten gehanteerd (de 6-minutenzone van de
Hartstichting).
Een oproepsysteem kan bijdragen aan de snelle bruikbaarheid van de AED ’s. In West- en Midden-Brabant
functioneert sinds 2009 via de Gemeenschappelijke Meldkamer het zogeheten AED-Alert-systeem. Krijgt 112
een melding over een slachtoffer met hartstilstand dan worden:
1.
2.
3.

Ambulances op pad gestuurd.
Sms-en verstuurd aan aangemelde bedieners in de buurt van het slachtoffer om te gaan reanimeren.
Sms-en verstuurd aan aangemelde bedieners in de buurt om de dichtstbijzijnde aangemelde AED te
gaan halen.

Een AED-cirkel omvat een gebied met daarin centraal gelegen een AED die:
- Binnen 6 minuten bereikbaar is.
- 24 uur per dag bruikbaar en bereikbaar is.
- Aangemeld is bij AED-Alert.
- Omringd wordt door tenminste 5 opgeleide bedieners die aangemeld zijn bij AED-Alert.
- Zichtbaar is aangeduid.
- Draagvlak heeft onder burgers in de directe woonomgeving.
Voor de 6-minuten bereikbaarheid wordt uitgegaan van een cirkel met een straal van 500 meter. In sommige
woongebieden, bijvoorbeeld hoge flats of appartementencomplexen, ligt die afstand anders.

Een AED leren bedienen kan in een cursus van 2 dagdelen met een jaarlijkse herhaling van 1 dagdeel. In
sommige gevallen vergoedt momenteel de zorgverzekeraar de cursus; in de afgelopen jaren kregen door de
gemeente erkende vrijwilligersorganisaties en sportverenigingen een vergoeding via Breda Actief.

DE KRACHT VAN HET SAMEN OPTREKKEN
Gemeente Breda
De gemeente Breda heeft zelfstandig een groot aantal AED’s in eigendom. Voor het onderhoud van deze AED’s
is per 1 januari 2019 een onderhoudsovereenkomst afgesloten met Breda AED Proof.
Daarnaast was Breda AED Proof in constructief overleg met de gemeente Breda om het voortbestaan van het
AED-netwerk in de toekomst te borgen. (Hoe gaan we, naast de financiële uitdagingen, om met het
teruglopend aantal vrijwilligers, een beeld wat breder in de samenleving speelt) Dit heeft in 2021 geresulteerd
in een overdracht van het 24/7 netwerk aan de gemeente Breda

Stichting Breda Reanimatieleren en onderwijs is van oudsher een belangrijke partner voor de
opleiding van Burgerhulpverleners. Daar waar mogelijk faciliteren we ook reanimatieopleidingen bij lokale
EHBO-verenigingen.

Hartslag Nu is het landelijke platform voor burgerhulpverlening bij een hartstilstand. Zij roepen bij
calamiteiten de plaatselijke burgerhulpverleners op maar verzorgen ook een groot databestand met zowel
landelijke als plaatselijke data.
In 2018 zijn wij met HartslagNu een partnerschap aangegaan. Voordeel daarvan is dat Breda AED Proof (onder
strenge AVG-voorwaarden) inzicht heeft in (statistische)gegevens die van belang zijn bij het maken van ons
beleid. (Bv. genoeg hulpverleners in iedere cirkel).

Buurtpreventie
BIJ Buurtpreventie denken we in eerste instantie aan het samen veilig houden van de eigen wijk. Dan denken
we aan criminaliteit. In de contacten met de buurten neemt Buurtpreventie ook het belang van een AED in de
buurt mee. Daarnaast onderstrepen zij het belang van een cursus om een AED te kunnen bedienen.
Tot slot Is Breda AED Proof aanwezig bij de maandelijkse Kick-Offs van Buurtpreventie in wisselende buurten.

Nederlandse Hartstichting
Het spreekt bijna voor zich dat Breda AED Proof als gelieerde instelling een goede samenwerking heeft met de
Nederlandse Hartstichting.

Controleurs
Voor het controleren van de ongeveer 350 AED’s die momenteel in Breda geplaatst zijn werden wij geholpen
door een groot aantal controleurs. Bij de overdracht aan de gemeente Breda is deze activiteit vervallen. De
stichting kijkt met grote dankbaarheid terug op de vrijwillige inzet van zoveel controleurs

Financiën
De eerste 10 jaar heeft de stichting de ontvangen subsidies en donaties volledig ingezet om het
netwerk aan AED Cirkels te bouwen. Die begrijpelijke prioriteit heeft er echter toe geleid dat er pas
vanaf 2016 aandacht is geschonken aan het opbouwen van een financiële buffer voor als de
bestaande AED’s aan vervanging toe zijn. Voor de gemiddelde levensduur van een AED wordt door
de meeste fabrikanten uitgegaan van 10 jaar
Bij de overdracht in 2021 van het netwerk aan de Gemeente Breda bestonden geen achterstanden in
het vervangen van `verouderde` AED´s .
De balans en exploitatierekening 2020 en 2021 is op te vragen bij de penningmeester.

