
Assen, 23 maart 2004.

Aan de Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,
De Heer Hoogervorst,
Postbus 20350,
2500 EJ 's Gravenhage.

Excellentie,

Sedert langere tijd is een werkgroep binnen onze partij, de Onafhankelijke Partij Drenthe,
bezig met het onderwerp hartklachten en adequate hulp.
Erg positief zijn wij over de AED apparatuur.(Automatische Externe Defibrillator)

Als specifiek Drentse Partij, vertegenwoordigd in de Staten van Drenthe, hebben wij ons
bezig gehouden met een analyse in Drenthe inzake mogelijkheden voor adequate hulp bij
spontane hartstoornissen.

In Drenthe hebben we te maken met 20 locaties waar ambulances paraat zijn.
Er zijn 36 locaties waar de brandweer paraat staat. Er is een uitstekend functionerende
integrale meldkamer.
Om problemen met aanrijtijden zoveel mogelijk te beperken, hebben wij geconstateerd, dat
indien de brandweer in Drenthe zou worden uitgerust met AED apparatuur, de eerstelijnshulp
aanzienlijk wordt uitgebreid.

De druk op het Regionale Ambulancevervoer is groot en de standbij positie is beperkt door
het reguliere ziekentransport, waardoor in de uitgestrekte Provincie Drenthe, de aanrijtijden
voor hartincidenten helaas te lang zijn. Als 20 verhoogd wordt tot 56, dan is sprake van een
aanzienlijke verbetering. Nog intensievere samenwerking en coördinatie tussen de
hulpverleningsdiensten in deze situatie zal kwaliteitsverhogend werken.



Onderzoek leert, dat de meerderheid van de veelal vrijwillige brandweer positief staat, ten
aanzien van de AED apparaten. Deze activiteit past binnen de reeds bestaande
reanimatietaken.

Gaarne vernemen wij van u, of het mogelijk is, dat AED apparatuur –hetzij facultatief- met
behulp van een Ministeriële bijdrage kan worden gestimuleerd.

Voor Drenthe zal dit neerkomen op een bedrag van ongeveer 200 000,- euro inclusief
opleiding van alle brandweermensen.

Wij kunnen ons ook voorstellen dat er een Provinciale geldelijke bijdrage wordt geleverd om
het project primair op te starten en te stimuleren.

In ons land zijn jaarlijks ongeveer twintigduizend hartdoden in dit kader te betreuren. Wij
hopen dat boven genoemde voorstellen een beperking kunnen opleveren.

Gaarne vernemen wij Uw standpunt in deze.

Hoogachtend,

Ch. C. de Haas
Fractievoorzitter OPD,
Zandmeer 15,
9422 JJ Smilde.


