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Wat is een AED?

 Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een draagbaar apparaat dat 
het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het 
geven van een elektrische schok.

 Een AED bevat 2 elektroden die je op de borstkas van het slachtoffer moet 
plakken. Als dat gebeurd is analyseert de AED het hartritme en je krijgt 
precies te horen wat je moet doen: doorgaan met reanimeren of op de knop 
drukken om een schok toe te dienen.

De AED geeft geen schokopdracht als het hart echt stil staat of als iemand 
bewusteloos is, maar het hart goed functioneert.



Waarom een AED dichtbij?

 Per jaar krijgen ongeveer 17.000 mensen een hartstilstand buiten het 
ziekenhuis.

 Binnen 6 minuten reanimeren en een AED gebruiken zorgt voor de grootste 
overlevingskans.

 Elke minuut daalt de overlevingskans bij een schokbare hartritmestoornis 
met 10%. Een ambulance is vaak te laat, die doet er gemiddeld 8 tot 10 
minuten over. Daarom is een AED in je buurt van levensbelang.
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De crowdfundingsactie via BuurtAED

 BuurtAED geeft alle buurten in Nederland de kans om eenvoudig een AED aan 
te schaffen. In 30 dagen zamel je met je buren het bedrag in voor een AED + 
buitenkast met 5 jaar service en onderhoud.

 Zo komen overal voldoende AED’s te hangen die dag en nacht bereikbaar zijn 
en worden meer levens gered! BuurtAED is een initiatief van de Hartstichting 
en Philips. 

 Twee acties in onze buurt: Pijlkruidstraat (januari) en Speenkruidstraat (mei)



Locaties AED in de Weidebloembuurt

 Pijlkruidstraat 75

 Klaverweideflat (Hoek Speenkruidstraat/Zwanenbloemstraat) per ca 1 juni

Beide AED’s zijn aangemeld bij het oproepsysteem voor reanimatie



Wie kan de buurt AED gebruiken en hoe 
werkt het?

 Bij hartstilstand altijd eerst 112 bellen

 112 kan, indien de situatie dat vereist, de pincode en locatie van 
dichtstbijzijnde beschikbare AED geven 

 Zelf reanimatie starten en instructies 112 opvolgen 

 Burgerhulpverleners maken ook gebruik van de buurt AED’s

 Meer info over  burgerhulpverlener en reanimatiecursussen via 
www.hartstichting.nl



Vragen??


