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Achtergrond 

Elke seconde telt 

Als iemand getroffen wordt door een hartstilstand is een snelle reactie cruciaal en kan 

dit het leven van een slachtoffer redden. De vuistregel is dat elke minuut die verstrijkt, 

vanaf het moment dat iemand getroffen wordt door een hartstilstand, de kans op het 

overleven met 10% daalt. Sterker nog, na 6 minuten treedt er zelfs blijvende 

hersenschade op.  

Hoewel het credo “elke seconde telt” misschien klinkt als een cliché, is het in het geval 

van een hartstilstand zeker van toepassing. 

Aantal hartstilstanden 

1 op de 1000 Nederlanders krijgt jaarlijks een hartstilstand. Omgerekend zijn dat er 300 

per week. Jong, oud, man of vrouw, het kan iedereen overkomen. In 80% van de gevallen 

vindt een hartstilstand plaats in een thuissituatie. De kans dat er omstanders aanwezig 

zijn bij een slachtoffer is daarom zeer groot.  

Omgerekend naar het inwoneraantal van de provincie Friesland, betekent dit dat er 

wekelijks 12 mensen getroffen worden door een hartstilstand.  

Professionele hulpdiensten 

Hoewel de gemiddelde aanrijdtijd van hulpdiensten in Friesland steeds korter wordt, is 

de kans dat ze binnen 6 minuten aanwezig zijn klein. De geografische situatie in de 

dorpen en buitengebieden speelt daarin een belangrijke rol. Maar ook in de stedelijke 

gebieden hebben omstandigheden, zoals verkeer en bebouwing, invloed op de 

aanrijdtijd.  
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Omstanders, buurtbewoners en wijkgenoten kunnen hierin, als ondersteuning op de 

professionele hulpdiensten, een cruciale schakel zijn en de overlevingskans verhogen. 
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Oproepsysteem  

In 2012 is het HartslagNu-systeem geïntroduceerd in Friesland. Vanuit de Meldkamer 

Noord-Nederland in Drachten kan de centralist met het systeem reanimatie-

burgerhulpverleners via de app of SMS oproepen indien zich er een hartstilstandsituatie 

in hun buurt voordoet. Als aanvulling op de professionele hulpdiensten worden deze 

burgers naar een slachtoffer gestuurd om te starten met de reanimatie en om een AED 

in te zetten.  

 

Reanimatie-burgerhulpverlener 

Iedereen die een reanimatiecursus heeft gevolgd volgens de richtlijnen van de 

Nederlandse Reanimatie Raad, mag zich opgeven als reanimatie-burgerhulpverlener. De 

meeste opleiders bieden hun reanimatiecursus volgens deze richtlijnen aan. EHBO’ers, 

BHV’ers en zorgverleners kunnen zich daarom vaak direct opgeven.  

Indien men geen reanimatiecursus heeft gevolgd, dienen zij zich eerst op te laten leiden. 

Tijdens een cursus van 3 à 4 uur kunnen ze het reanimeren en het gebruikt van de AED 

leren.   

Jaarlijks dient de cursus te worden bijgehouden middels een herhalingscursus. Zo 

blijven de stappen die gezet moeten worden vers in het geheugen.  
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AED’s 

Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een apparaat dat het hartritme kan 

aflezen en indien nodig een elektrische schok toedienen. Steeds vaker worden de 

apparaten aangeschaft door bedrijven, gemeenten en wijk- en sportverenigingen. 

Bij een inzet van een AED kan de overlevingskans van een hartstilstand verhoogd 

worden met 60%. Daarom is een AED, naast de reanimatiehandelingen, een onmisbaar 

instrument bij de reanimatiesituatie. 

Veel AED’s hangen al in kantoorgebouwen en winkels. Daardoor zijn ze niet bereikbaar 

buiten de openingstijden van het pand. Door de AED’s in een buitenkast op te hangen, 

zorgen de eigenaren ervoor dat de AED 24/7 bereikbaar is. Zodoende kunnen de AED’s 

ook buiten kantoortijden levens redden.  

Eigenaren kunnen hun AED aanmelden op het oproepsysteem van HartslagNu. 

Reanimatie-burgerhulpverleners krijgen een de oproep om direct naar het slachtoffer te 

gaan, of via een AED naar de locatie te gaan.  
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Stichting Fryslân Hartveilig 

In 2014 is Stichting Fryslân Hartveilig opgericht met als doel een dekkend Fries netwerk 

van reanimatie-burgerhulpverleners en aangemelde AED’s te realiseren. Daarnaast 

streeft de stichting ernaar zoveel mogelijk AED’s 24/7 bereikbaar maken. 

Om het netwerk dekkend te maken, moet minimaal 1% van de bewoners reanimatie-

burgerhulpverlener zijn. Een kanttekening is dat de 1%-norm alleen geld bij een ideale 

spreiding. Onderzoek moet daarom uitwijzen hoeveel reanimatie-burgerhulpverleners 

er minimaal actief moeten zijn om het netwerk dekkend te maken. Schattingen wijzen 

uit dat het tussen de 10.000 en 12.000 moet zijn.  

Kortom 

 1 op de 1000 Nederlanders krijgt jaarlijks een hartstilstand; 

 Omgerekend naar Friesland zijn dat 12 slachtoffer per week; 

 Elke minuut zonder reanimatie daalt de overlevingskans met 10%; 

 Na 6 minuten treedt er blijvende hersenschade op; 

 80% van de hartstilstanden vindt plaats in de huiselijke omgeving; 

 Aanrijdtijd van de professionele hulpdiensten is vaak langer dan 6 minuten; 

 Reanimatie-burgerhulpverleners worden via de Meldkamer opgeroepen om te 

starten met de reanimatie en een AED in te zetten. Dit gebeurt via het 

oproepsysteem HartslagNu;  

 De Nederlandse Hartstichting hanteert de 1% norm. Dit houdt in dat 1% van de 

inwoners reanimatie-burgerhulpverlener moet zijn; 

 Doelstelling van Fryslân Hartveilig is om een dekkend Fries reanimatiie-netwerk 

te realiseren van oproepbare reanimatie-burgerhulpverleners en aangemelde 

AED’s.  
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Stand van zaken 

Stand van zaken Friesland 

Momenteel zijn er 6.070 Friese reanimatie-burgerhulpverleners aangemeld op het 

systeem van HartslagNu. Daarnaast zijn er 610 AED’s die opgeroepen kunnen worden. 

Een klein deel daarvan is 24/7 beschikbaar.   

     

 

 

Onderstaande kaarten laten het aantal burgerhulpverleners zien ten opzichte van het 

inwoneraantal. De gebieden betreffen ambulanceregio’s die aangesloten zijn op het 

oproepsysteem van HartslagNu.   

Pijldatum 

 

Aantal 

burgerhulpverleners 

Aantal AED’s 

September 

2014 
3.434 450 

Februari 2015 3.811 485 

April 2015 4.056 496 

Augustus 2015 4.156 505 

November 2015 4.468 545 

Januari 2016 5.191 555 

April 2016 6.070 610 

Percentage burgerhulpverlener 

t.o.v. bewonersaantal 

HartslagNu Juli 2014 

Percentage burgerhulpverlener 

t.o.v. bewonersaantal 

HartslagNu Januari 2016 
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Het percentage reanimatie-burgerhulpverleners ten opzichte van het aantal inwoners 

bedraagt in Friesland 0,93%. Dit getal kan een vertekend beeld kan geven van de 

werkelijkheid. De onderstaande tabel laat zien het behalen van de norm per gebied erg 

kan verschillen, zowel op gemeentelijk niveau, stads- of dorpsniveau en op 

postcodeniveau.   

 

De Gemeente Leeuwarden staat op de laatste plaats van alle Friese gemeenten wat 

betreft het aantal reanimatie-burgerhulpverleners ten opzichte van het 

bevolkingsaantal. 

Aangemelde AED’s 

Het aantal aangemelde AED’s is in Friesland te laag. Uit onderzoek blijkt dat men 

ongeveer 2 AED’s per vierkante kilometer beschikbaar moet hebben in bevolkt gebied. 

Deze regel kent meerdere uitzonderingen aangezien de locale omstandigheden niet 

overal gelijk zijn. Men moet daarin rekening houden met bevolkingsdichtheid, 

infrastructuur, plaatsing van de AED en andere geografische omstandigheden.  

De ervaring leert dat AED’s vaak eigendom zijn van bedrijven, verenigingen of 

gemeenten. Ook blijkt dat om die reden juist woongebieden vaak niet zijn gedekt door 

een aangemelde AED. Een bijkomend probleem is dat de bereikbaarheid van de AED’s 

gebonden is aan de openingstijden van het (kantoor-)pand. De dekking van 24/7 

bereikbare AED’s is in Friesland daarom laag.  

 
Friese Gemeente 

 

Norm van 

1% 

 Friese Gemeente Norm van 

1% 

1 Vlieland 2,61% 13 Ooststellingwerf 1,07% 

2 Littenseradeel 2,08% 14 Schiermonnikoog 0,96% 

3 Terschelling 1,65% 15 Menameradiel 0,91% 

4 Kollumerland c.a. 1,63% 16 Tytsjerksteradiel 0,89% 

5 Ameland 1,53% 17 Achtkarspelen 0,84% 

6 Weststellingwerf 1,39% 18 Dantumadeel 0,81% 

7 Súd-West Fryslân  1,23% 19 Dongeradeel 0,80% 

8 De Friese Meren 1,21% 20 Opsterland 0,73% 

9 Harlingen 1,19% 21 Smallingerland 0,62% 

10 Franekeradeel  1,17% 22 Het Bildt 0,61% 

11 Ferwerderadeel 1,09% 23 Heerenveen 0,56% 

12 Leeuwarderadeel 1,08% 24 Leeuwarden 0,56% 
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Kortom 

 0,93% van de Friezen is reanimatie-burgerhulpverlener.  

 Het percentage kan een vertekend beeld geven in verband met de spreiding van 

de reanimatie-burgerhulpverleners; 

 Van alle Friese gemeenten is Leeuwarden de gemeente met het laagste aantal 

reanimatie-burgerhulpverleners per inwoner; 

 Er zijn 6.070 burgerhulpverleners actief en 610 AED’s aangemeld in de Provincie 

Friesland.   

 AED’s zijn vaak eigendom van bedrijven, verenigingen en Gemeenten. De dekking 

in woongebieden is daarom laag. Tevens is de bereikbaarheid van deze AED’s 

vaak gebonden aan de openingstijden van de panden.  
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Bijlagen 

1. Proces van Oproep 
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Proces van Oproep 

Bron:  HartslagNu 

HartslagNu zoekt eerst het adres van het slachtoffer op. Vanuit dit adres wordt een 

zogenaamde 6-minutenzone opgezet. Een 6-minutenzone is het gebied waarin de 

burgerhulpverleners binnen 6 minuten bij het slachtoffer kunnen zijn (met een 

gemiddelde snelheid van 15 km/uur). Er wordt gezocht naar maximaal 30 

burgerhulpverleners van wie de 'huidige locatie' of de opgegeven locatie in het account 

het dichtst bij het adres van het slachtoffer ligt. Er wordt gestreefd naar een ideale 

verdeling van de burgerhulpverleners: 1/3 deel rechtstreeks naar het slachtoffer en 2/3 

deel via een AED. 

 

 


