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Samenvatting: Deze rapportage bevat de beschrijving van de voortgang van de 

ontwikkeling van een AED- en hulpverlenernetwerk in Westervoort. 

 De hulpverlening komt zo snel mogelijk op gang door 112 te bellen. HartslagNu 

roept per sms de aangesloten hulpverleners in de omgeving op om naar het 

slachtoffer te gaan en roept andere hulpverleners op om een AED-toestel uit de 

directe omgeving naar het slachtoffer te brengen. De reanimatie wordt dan zo snel 

mogelijk, liefst binnen zes minuten na de melding begonnen. 

 Van groot belang is een plaatselijk netwerk met een groot aantal hulpverleners en 

voldoende AED-toestellen. De Stichting 6 minuten zone Westervoort spant zich in om 

dit te realiseren. 
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Rapportage Ontwikkeling 6 minuten zone Westervoort. (AED-  en 

hulpverlenersnetwerk) 

Doelstelling als vermeld in het projectplan: 

In het projectplan d.d. 10-11-2011 zijn de volgende doelen geformuleerd voor de Stichting 6 

minuten zone Westervoort. Het streven is om deze doelen in een periode van 2-3 jaar na 

oprichting te realiseren: 

 Voldoende hulpverleners: het streefgetal is circa 15 hulpverleners per wijk.  

 Twee AED-toestellen per wijk (8 wijkraden): het streefgetal is dus 16 AED-toestellen. 

 Voldoende financiële hulpmiddelen: het streefbedrag voor de aanschaf van toestellen 

is € 48.000, -. De jaarlijkse kosten worden geschat op € 4.000, -. 

 Voldoende publieke ondersteuning: Samenstelling van een commissie van 

aanbeveling, een bestuur en regelmatig publicaties. 

Voortgang  

      



Status juni 2013:  

1. Oprichting Stichting 6 minuten zone Westervoort. (Eerste hulp bij 

hartfalen) 

 
1.1 Oprichtingsakte: De oprichtingsakte is ondertekend op 16 mei 2012. 

 

1.2 Bestuursvorming; 

Het bestuur bestaat uit:  

 Voorzitter: dhr. E.H.J. Janssen.Vos de Waelstraat 34 

 Vice voorzitter/projectmanager: dhr. A.Verkuyl, Emmerik 40.  

 Secretaris: dhr. A.W.J.Bos, Emmerik 52. 

 Penningmeester: dhr. B. Evers, Goltackers 100. 

 Gecertificeerd instructeur/vertegenwoordiger EHBO-vereniging: vacature  

 Coördinator publiciteit: dhr. A.A.E. Willemsen, Pals 2.  

 Lid/vertegenwoordiger wijkraden: H.J.Beumer, Kaeltjes Hofstee 44. 

 Lid / technische ondersteuning dhr. R.Wolf,  Het Huyfken 7 

 

Het contact met de EHBO vereniging wordt verzorgd door mevr. J.Arends  

 

1.3 Commissie van Aanbeveling 

De Commissie van Aanbeveling zorgt voor promotie van de Stichting en geeft gevraagd 

en ongevraagd advies. De commissie van aanbeveling bestaat uit:  

 Mevr., dr. H. Jeukens, arts 

 Dhr. Hans Breunissen, wethouder 

 Dhr. Jan van Swetselaar, notaris 

 Mevr. Diane van Kesteren, Mediaz, voorzitter ondernemersvereniging 

 Dhr. William Boekhorst, Winkeliersvereniging de Weyborgh 

 

2. Financiering/ Steun in Natura 

Tot op heden hebben de volgende organisaties, ondernemers en particulieren de stichting 

ondersteund: 

Notariaat van Swetselaar: Hulp in natura/hulp bij oprichting. 

 Mediaz Creatie/communicatie: Hulp in Natura/hulp bij publicatie. 

 AK print: Hulp in natura/drukwerk. 

 Stichting Goede Doelen: Donatie van € 2000. 

 Wijkraad Emmerik-Vredenburg: Donatie van € 800 uit sponsorgeld. 

 Wijkraden/Vivare/Gemeente: Donatie van € 800 en toezegging om het initiatief te 

ondersteunen. 



 Vivare: Toezegging om opbrengst sponsoractiviteiten van wijkraden te verdubbelen. 

Tevens een donatie van € 2000 voor de plaatsing van nieuwe toestellen. 

 Wijkraad Broeklanden: Opbrengst actie, verdubbeld door Vivare: € 380. 

 Wijkraad Emmerik-Vredenburg: Opbrengst concert in het park, verdubbeld door 

Vivare: € 186. 

 Wijkraad Leigraaf: financiering opleidingen vrijwilligers uit de Leigraaf 

 Wijkraad Ganzenpoel: Burendag: € 250 

 Wijkraad MSW opbrengst inloop dag,verdubbeld door Vivare:€300 

Opbrengst loterij, verdubbeld door Vivare: €150 

 Zalencentrum Wieleman: Donatie van € 250 in 2012 en daarna € 100 per jaar. 

 Stichting Eigenheim: Donatie van € 500. 

 Wijkraad Langemaat: € 62,05.Verdubbeling Vivare € 62,05 

 Wijkraad de Kern € 1200 

 Wijkraad Emmerik-Vredenburg €1500 +20 

 Wijkraad Hoge Eind € 350 

 Fam.J.Reusink/Klimop € 1902,20 

 Anoniem  € 1760 

 Hobbycenter Evers € 50 

 Aerofil € 150 

 Van Essen Westervoort € 1000 

 Pelgrim Westervoort € 250 

 Particuliere en andere kleine bijdragen, totaal van de toezeggingen: € 679. 

 

 

 

3.  AED-toestellen 

De volgende in Westervoort al aanwezige toestellen zijn nu aangemeld bij HartslagNu en 

daarmee beschikbaar voor ons project: 

 Sportclub Westervoort. (AED) (alleen tijdens openingstijden kantine) sportvelden. 

  AVW Westervoort. (AED) (alleen tijdens openingstijden kantine) Sportvelden. 

 Zalencentrum Wieleman (AED)(gedurende openingstijden: ca. 16 uur per dag, 7 

dagen per week) Dorpsstraat. 

 Jumbo Mennings, Broeklanden.(AED)  (tijdens openingstijden).  

 Winkelcentrum de Wyborgh. Dorpsplein (AED) Tijdens openingstijden van het 

winkelcentrum) 

 Echte bakker Koenen. Het Vergun 22 (AED)  24 uur per dag, 6 dagen per week 

 Gemeente Westervoort. Dorpsplein1. (AED +kast) 24uur per dag,7 dagen per week 

 Kultureelcentrum de Nieuwhof, Nieuwhof 2. (AED) (kast geleverd door Stichting).  24 

uur per dag, 7 dagen per week 

In de begroting in het projectplan is er van uitgegaan dat 4 van de bestaande toestellen voor 

het netwerk beschikbaar zouden komen. Dit streven is dus bereikt. De toestellen zijn echter 

niet allemaal 24 uur per dag bereikbaar.  



De volgende ondernemingen, verenigingen en particulieren hebben AED-toestellen 

gefinancierd of beschikbaar gesteld. Deze AED-toestellen zijn 24 uur per dag beschikbaar. 

 Autoglas Team Westervoort. .(AED+kast)  Vredenburg 61 A 

 Medisch Centrum Westervoort. Vredenburgstraat (AED+kast) 

 Dirksen Opleidingen. Arnhem. (AED+kast) Locatie vrij te bepalen 

 GABA. (AED +kast). Locatie vrij te bepalen. 

 ABN-AMRO/Hartstichting (AED). Locatie vrij te bepalen 

 St. 6 minuten zone: 2x aanschaffingen uit sponsorgelden 

 Wijkraad de Kern: (AED) 

 Wijkraad Emmerik-Vredenburg: (AED +kast) Emmerik 50 

 Fam. Reussing (AED +kast) 

 Anoniem. Vos de Waelstraat ( AED+kast) 

 Tennisvereniging (AED) 

Bij de plaatsing van AED-toestellen is in het bijzonder gelet op de spreiding van locaties in 

de woonwijken. Vivare heeft toegezegd te helpen bij het vinden van geschikte locaties en 

heeft een budget van € 2000,-  voor de montagewerkzaamheden beschikbaar gesteld. 

Er zijn inmiddels 14 toestellen en kasten gekocht of geschonken, 

Het totaal aantal beschikbare toestellen in Westervoort is als volgt: 

- 24/7 beschikbaar: 16 toestellen  

- Beperkt beschikbaar: 6 toestellen 

Hiermee wordt ruimschoots voldaan aan de oorspronkelijke doelstelling. Echter, Westervoort  

groeit nog en er zijn (kleine) gebieden die buiten de ideale afstand van een AED liggen. De 

Stichting blijft zich inspannen om deze gebieden ook van een AED te voorzien. 

Verspreidingskaart: 



 

 



 

4. Hulpverleners 

De publiciteitscampagne van de stichting, die in de Hartweek gestart is, heeft uitstekend 

resultaat opgeleverd. De acties van de wijkraden en onze aanwezigheid op “Westervoort in 

beweging” e.d. hebben ook resultaat gehad. Er hebben zich nu in totaal 170 hulpverleners 

bij HartslagNu aangemeld. 

Gedeeltelijk zijn dit bedrijfshulpverleners die al opgeleid zijn en voor het andere deel zijn dit 

mensen die door de EHBO-vereniging opgeleid zijn. Uit de vele positieve reacties op de 

campagne blijkt dat het initiatief onder de Westervoortse bevolking leeft. 

 

5. Onderhoud van het Netwerk 

Het gemeente bestuur en gemeenteraad hebben besloten om jaarlijks € 4000,- beschikbaar 

te stellen voor het in stand houden van het AED- en hulpverlenersnetwerk in Westervoort. Dit 

is bijzonder belangrijk en een grote stimulans. 

 

6. Lopende contacten 

Er lopen nog contacten om het netwerk verder uit te bouwen. Hierover hopen we binnenkort 

positieve berichten te krijgen. 

 

7. Partners 

Met de volgende organisaties zijn goede contacten opgebouwd. Zij zijn positief over de 

opbouw van een AED-netwerk in Westervoort: 

 De Hartstichting.  

 De Regionale Ambulancevoorziening Gelderland-Midden. De ambulancedienst heeft 

aangegeven het burgerinitiatief heel belangrijk te vinden voor de verbetering van de 

hulpverlening bij hartfalen. 

 Stichting Kloppend hart voor Lingewaard en Overbetuwe. Kloppend hart steunt ons 

met raad en daad. 

 MKB-Duiven. ( MKB-duiven heeft een AED-netwerk in Duiven opgezet en heeft 

daarbij om ons advies gevraagd.) 

 HartslagNU.  AED-alert is opgegaan in de organisatie HartslagNu. Bij deze 

organisatie zijn we aangemeld. Voor de regio Gelderland-midden is de aanmelding 

per website nu goed geregeld. 

 EHBO vereniging Westervoort. Er is een nauwe samenwerking met de EHBO 

vereniging Westervoort. Opleidingen worden georganiseerd met en door deze 

vereniging. Zo mogen we ook gebruik maken van hun trainingsmaterialen. 

 



 

8. Financiële Status (in vergelijking met de begroting) 

Uit offerten van AED-toestellen en kasten blijkt dat de kosten lager uitvallen. Een reservering 

van € 2000,-  ( i.p.v. € 3000,-) per locatie is voldoende. De kostenopsplitsing is als volgt: 

AED-toeste l € 1200,-  , kast € 404,-  , plaatsing en BTW € 396,-. 

 Voor onderhoudskosten en reserveringen voor vervangingen is jaarlijks nog een bedrag van 

€4800,-  nodig. De gemeente Westervoort heeft toegezegd jaarlijks een bedrag van  € 4000,- 

bij te dragen. 

 

 

9. Nog benodigd bedrag voor realisatie van doelstelling: 

Op grond van de geïnstalleerde AED-apparaten en de spreiding daarvan in Westervoort kan 

nu vastgesteld worden dat er nog 2 toestellen nodig zijn voor voldoende dekking. 

Het benodigde bedrag is € 4000,- 

Het blijkt dat het oorspronkelijk begrote bedrag van € 4000,- voor instandhouding van het 

netwerk (en dat door de gemeente Westervoort ter beschikking wordt gesteld) niet 

voldoende is. Er is nog circa € 800,- extra per jaar nodig. Wij zoeken hiervoor donateurs. 

Daarnaast: De particuliere hulpverleners die worden opgeleid via de EHBO-vereniging 
betalen een bijdrage in de kosten van de opleiding en de verplichte herhalingslessen uit 
eigen zak. Als stichting vinden we dat geen ideale situatie. Daarom gaan we bekijken of we 
ook hiervoor ondersteuning van sponsors kunnen krijgen.  
 

Conclusies 

Geconcludeerd wordt dat de behoefte aan een AED- en hulpverlenersnetwerk in Westervoort 

duidelijk aanwezig is. De aanmelding van vele hulpverleners is boven verwachting. Ook de 

steun van ondernemers, wijkraden, sponsoren en gemeente is zeer bemoedigend. In het 

vertrouwen dat we nog een aantal ondernemers en particulieren kunnen overhalen om een 

steentje bij te dragen zetten wij de ontwikkeling met veel enthousiasme voort. 

Inmiddels zijn onze vrijwilligers gemiddeld ongeveer 1x per maand voor hulpverlening 

opgeroepen.  

 

 

 


