Tilburg, 21 maart 2016

Artikel 47 vragen: een dekkend, bereikbaar, beschikbaar en optimaal functionerend AEDnetwerk in gemeente Tilburg van levensbelang!
Geacht college,
Jaarlijks krijgt 1 op de 1000 Nederlanders te maken met een hartstilstand. Dat zijn in gemeente
Tilburg 213 mensen. De eerste 6 minuten zijn van levensbelang. Omstanders die snel hulp kunnen
bieden maken het verschil. Een van de belangrijke factoren hiervoor is de aanwezigheid van een
dekkend en goedwerkendAED-netwerk. De gemeente Tilburg doet het als grote gemeente goed.
Dankzij de inzet van vrijwilligers en sponsoren zijn er 126 AED-apparaten. Ook zijn er steeds
meer vrijwilligers die kunnen reanimeren en opgepiept kunnen worden. Om een dekkend AEDnetwerk te krijgen zijn er 159 apparaten nodig. Controle en onderhoud van AED-apparaten is op
dit moment nog nergens belegd.
Een bereikbaar, beschikbaar en optimaal functionerend AED-netwerk is van levensbelang.
Daarom kan er wat CDA Tilburg betreft nog een schepjebovenop. Wij zien een drietal
verbeterpunten.
Ten eerste door het aantal AED apparaten uit te breiden naar 159. Waardoor er een dekkend
AED-netwerk komt. Hierdoor wordt de bereikbaarheid vergroot. Ten tweede het vergroten van de
bereikbaarheid van AED's buiten kantooruren. Door het gebruik van AED-buitenkasten.
Waardoor de beschikbaarheid wordt vergroot. Ten derde door AED's aan te sluiten op het
'piepsysteem' voor burgerhulpverleners. Op deze manier wordt vanuit de alarmcentrale
automatisch gecontroleerdof de AED's werken. Hiermee krijgen we een optimaal functionerend
AED-netwerk.
Dit brengt het CDA tot de volgende vragen:
1. Bent u bereid om in samenwerking met de stichting AED Tilburg binnen de blinde vlekken in
de stad –daar waar te weinig AED’s beschikbaar zijn-in gesprek te gaan met aanwezige
organisaties, instellingen of pandeigenaren om een AED te plaatsen?
2. Bent u bereid om, al dan niet gezamenlijk met externe financiers, buitenkasten te plaatsen zodat
de AED’s ook buiten kantooruren bereikbaar zijn?
3. Bent u bereid om met de stichting AED Tilburg in overleg te gaan om ervoor zorg te dragen dat
de binnen Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout met regelmaat worden gecontroleerd en
aangesloten op het ‘piepsysteem’ van de alarmcentrale?
4. Bent u bereid om metde stichting AED Tilburg in overleg te gaan om tot bezien op welke wijze
een dekkend en goedwerkend AED-systeem als structurele basisvoorziening voor Tilburgers kan
worden gerealiseerd?
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