


Stichting Fryslân Hartveilig 

Waarom is het cruciaal dat we 
samen met burgers een 

reanimatie-netwerk vormen? 
 
 



Overlevingskansen 
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Bron: Hartstichting 



Stichting Fryslân Hartveilig 

Waarom sta ik hier voor jullie? 
 
 



16 regio’s slaan de handen  
ineen, ontstaan HartslagNu! 

 

 

• Meer overlevenden van een reanimatie behalen 

• Gezamenlijk investeren in een toepassingen voor 
alle deelnemende meldkamers en RAV regio’s om 
burgers en AED’s in te zetten 

• Start eind 2012: Twente en Limburg lopen 
voorop, rest volgt. 

 

Hoe werkt het? 



Werkwijze HartslagNu 

 



Werkwijze HartslagNu 

 

Link voor filmpje  

https://www.youtube.com/watch?v=GWi_17uupUA


 

 

 

• Voor een succesvolle oproep zijn er twee belangrijke 
voorwaarden: 

1. Voldoende, aangemelde en goed getrainde 
burgerhulpverleners <een training duurt 3,5/4 uur en kost 25-
40 euro per cursist> 

2. Voldoende, goed onderhouden en bereikbare AED’s.  

 
• De Nederlandse Hartstichting hanteert een norm met betrekking 

tot het aantal burgerhulpverleners en een richtlijn tot het aantal 
AED’s per gebied.  

1. Minimaal 1% van de bevolking moet burgerhulpverleners zijn, 
bij een evenredige spreiding over de leefgebieden. 

2. Gezien de huidige spreiding in Friesland is de schatting dat we 
tussen de 10.000 à 12.000 burgerhulpverleners nodig hebben. 

3. Per vierkante kilometer bewoond gebied, moeten er minimaal 
2 à 3 AED’s aanwezig zijn. 

 

 



Wat is ons doel 

 In september 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.  

 

Kortom: van heel Friesland een 6-minuntenzone maken.  

Een 6-minutenzone is een gebied waarin bij een hartstilstand 
binnen 6 minuten de hulpdiensten worden alarmeert, er 

gestart wordt met de reanimatie en een AED ingezet wordt.   



Stijging sinds eind 2014 
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Doel voor 2016 is 6.000 burgerhulpverleners, dit is gerealiseerd.  



Stijging sinds eind 2014 
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Hoe staan we ervoor? 

Verhouding aantal 
burgerhulpverleners 
tot het aantal inwoners 
in procenten 

 April 2016 - Bron: HartslagNu 



Hoe staan we er landelijk voor? 
Ambulanceregio´s van 

HartslagNu  

% burgerhulpverlener per 

inwoneraantal  

1  Twente  2,07%  

2  IJsselland  1,44%  

3  Zuid-Limburg  1,16%  

4  Drenthe  1,12%  

5  Noord-Holland Noord  1,10%  

6  Limburg Noord  1,02%  

7  Midden West Brabant  0,98%  

8  Brabant Noord  0,95%  

9  Friesland  0,87%  

10  Gelderland Zuid  0,85%  

11  Zuid Oost Brabant  0,81%  

12  Groningen  0,76%  

13  Gelderland Midden  0,67%  

14  Flevoland  0,47%  

15  Gooi- en Vechtstreek  0,32%  

16  Utrecht  0,12%  

17  Amsterdam-Amstelland Nog onbekend 
 April 2016 - Bron: HartslagNu 



Hoe staat Friesland ervoor? 
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% 

 Juni 2016 - Bron: HartslagNu 

Ondanks dat sommige gemeetes meer dan 1% hebben,  niet allemaal 6 minuten 



Dekking Leeuwarden (stad) 
Burgerhulpverleners. Vb.  
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Vb Weststellingwerf 
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Vb Sneek 
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Vb Kollumerland 
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0,41 % 



Rabobank: 
Korting op reanimatiecursus en sponsoring 
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NHL:  
HBO-V studenten leren reanimeren volgens 

regels NRR  
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Actieweek 
 Klopjend hert foar Fryslân 
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Manifest ondertekening met 
Gemeente Leeuwarden 
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Wat zoeken we: 

In partnerships zoekt SFH naar: 

 

Strategische samenwerkingspartners die een actieve, 
langere termijn bijdrage willen leveren aan de 

hartveiligheid in Friesland om zodoende de vereiste 
groei in het aantal burgerhulpverleners en 

aangemelde AED’s te realiseren.  

De continuïteit op langere termijn is van belang, 
borging door meerdere partners noodzakelijk en 

logisch.  

Dit vraagt om een integrale aanpak voor geheel 
Friesland. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Werkzaamheden  
Fryslân Hartveilig: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorlichting/communicatie/promotie 

• Geven van voorlichting over het belang van voldoende 
burgerhulpverleners en aangemelde AED´s.  

• Bekendheid realiseren van HartslagNu-systeem, mede 
door de samenwerking met mediapartners.  

• Communicatie en activatie: social media, website, 
bijeenkomsten, nieuwsbrieven. 

• Onderhouden van een groeiend ambassadeurs-netwerk.  

• Kennispartner op het gebied van hartveiligheid voor 
bovenstaande voor alle partners en partijen in Friesland 

 

Nazorg 

• Inregelen van nazorg.  



Werkzaamheden  
Fryslân Hartveilig: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opbouw van een lokaal netwerk-structuur: 

 

• Ambassadeurs zetten zich in om de hartveiligheid op een 
zeer lokaal niveau te verbeteren, van onderop .  

• Opzetten van samenwerkingsverbanden met: onderwijs, 
burgers, bedrijven, dorpsbelangen, wijkverenigingen, etc.  

• Ondersteunen van Ambassadeurs bij het werven van 
(lokale) fondsen, opzetten partnerships, nabij gelegen 
dorpen/wijken ambassadeurs werven 

• Aanschrijven van fondsen voor co-financiering om de 
hartveiligheid te vebeteren. 

 

Fryslân Hartveilig maken kunnen we niet alleen.  

Met elkaar, voor elkaar 

 
 

 



Fryslân Hartveilig & Gemeenten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor gemeenten bieden we ondersteuning door:  

1. Detailanalyse van het aantal reanimatie-
burgerhulpverleners/ AED’s en 
samenwerkingspartners.  

2. In kaart brengen van “witte vlekken” in de 
gemeenten.  

3. Opstellen van pragmatische actie-plannen 

4. Werven van voldoende ambassadeurs  

5. Opstarten van samenwerking met verschillende 
partijen 
 

Verder profiteren gemeenten mee van alle publiciteit, 
acties en samenwerkingen die onze stichting opzet in 
geheel Friesland! 

 

 

 

 

 



Kosten Fryslân Hartveilig 
• Tot en met 2018 richt de stichting zich met name op  groei, daarna 

kan de focus mogelijk meer op beheer en onderhoud komen te 
liggen. 

• Daarom is het belangrijk om tot en met 2018 snelheid, resultaat en 
borging centraal te stellen. 

 
De basis-jaarbegroting <2017-2018> voor de stichting bestaat uit op 
hoofdlijn uit:  

• Personeelskosten. Kwartiermaker <0,25 fte> en Project-
ondersteuner/samenwerking beheerder (1 fte), 
communicatie/medewerker <0,6 fte>. We werken met een 
klein vast basis-team, met op project-niveau op te schalen 
ondersteuning. 

• De overige bestuursleden werken op vrijwillige basis. 
• Communicatiemiddelen, ontwikkeling en p.r. 
• Huisvestingskosten 
• Projecten voor het verbeteren van de hartveiligheid op 

lokaal niveau 
• Ondersteuning van Ambassadeurs, vrijwilligers en 

Supporters.  
 
 
 
 
 
 
 



Dekkingsplan Fryslân Hartveilig 

Het streven  is om  de werkzaamheden van SFH op verschillende 
manieren  te dekken na 1 december 2016: ek 
 
• Stichting De Friesland. Het innovatiefonds van De Friesland 

Zorgverzekeraar heeft ons een startsubsidie verstrekt om een 
organisatie neer te zetten,  te starten met werven in 2015/2016,  en  
op een duurzame manier resultaten boeken. Borging van de 
continuiteit en voldoende co-financiering  op 1 december 2016,  is 
een harde eis om ook de laatste 25% van de subsidie te ontvangen. 

• Sponsoren en Supporters. Steeds meer bedrijven zien het belang van 
hartveiligheid in en geven dat een plek binnen het MVO-beleid. Hier 
worden sponsorinkomsten uit gegenereerd. 

• Lokale fondsen ter ondersteuning  van projecten. 
• Met de zorgverzekeraar zijn we in gesprek <dat is een andere bron 

dan het innovatiefonds> om te verkennen, hoe en in welke mate zij in 
2017/2018 ondersteuning kunnen/willen bieden. 

• Tot nu toe hebben we bij de provincie geen financiele ondersteuning 
kunnen realiseren voor dit initiatief.   

• Gemeente Leeuwarden; specifiek voor project leeuwarden. 
 

Ons doel is om een aantal stevige poten onder de tafel te verkrijgen; een 
co-financiering van: Overheid, Zorg <verzekeraar en partners> , 
bedrijfsleven, onderwijs, fondsen en particulieren.  We zien gemeenten 
als een cruciale  partner. 
 
 
 
 
 
 
 



Vervolg:  
1. Vindt u dat u  als  gemeente  hier een rol/verantwoordelijkheid in heeft? 
2. Opdracht om uit te zoeken hoe we dit op langere termijn de juiste basis 

kunnen geven, mede in  relatie tot veiligheidsregio 
3. Wil uw gemeente Fryslân Hartveilig financieel ondersteunen in 2017 en 

2018, zodat ook uw gemeente een 6-minuten zone wordt en blijft? 
 
 

  
Om dit laatste punt te concretiseren,  valt te denken aan de volgende indicatie: 
• Er wordt gestart met een detailanalyse waaruit blijkt waar en hoeveel 

inzet nodig zal zijn. Deze kosten bedragen indicatief tussen de € 1.500,- 
en € 3.000,- per gemeente (afhankelijk van de bevolking-grootte, 
spreiding). Afhankelijk van de situatie en het gewenste resultaat vragen 
we <inidicatief> een  ondersteuning  van gemiddeld  € 0,15 cent per 
inwoner, per gemeente.  

• Indien de gemeente een samenwerking aangaat  voor minimaal 2  jaar, 
voor € 0,15 cent  per inwoner, zal de startanalyse worden opgeleverd 
binnen deze bijdrage. 

 
 
 
 
 
 
 



Stichting Fryslân Hartveilig 

Vragen? 
 
Zullen we samen aan 
de slag gaan om 
meer mensenlevens 
te redden? 
 
 



Stichting Fryslân Hartveilig 

 
Bijlagen:  
 
 



Het bestuur SFH 

Erwin Duursma  
Voorzitter, penningmeester 
 
 
 

Peter de Ruiter  
Algemeen bestuurslid 
<port.: inhoud, zorg partners, operatie> 
 
 
 

Dineke Venekamp 
Secretaris  
<port. Communicatie> 
 



De raad van advies 2015/2016 

Marco Florijn 
Functie: oud-wethouder Leeuwarden / Rotterdam 
Nu: ondernemer bij Seastarters (creating positive effects) 
Adviserend op het gebied van openbaar bestuur 

 

Sietze Kijlstra 
Functie: Directeur Kijlstra Ambulancegroep 
Adviserend op het gebied van ambulancezorg, Meldkamer 
Noord-Nederland. 

 

René de Wilde 
Functie: Partner Deloitte 
Adviserend op het gebied van financiën  

 

Dr. Michaël Kuiper 
Functie: Neuroloog intensivist MCL / voorzitter 
wetenschappelijke commissie Nederlandse 
reanimatieraad 
Adviserend op het gebied van medische zorg 



Wij doen mee met onze AED! 



Facebookpagina (1) 



Facebookpagina (2) 



Twitter (1) 



SFH in de media 



SFH in de media 



SFH in de media 



SFH in de media 



SFH in de media 





Selfie App: Ik ben hartveilig! 



Raamsticker supporters 



Het proces bij een ongeval 



Wie wordt ingeschakeld? 



Wie wordt ingeschakeld? 



Wie wordt ingeschakeld? 



 


