
Gaan we Beinsdorp AED –proof maken? 
 

In Nederland en dus ook in de Haarlemmermeer is een groot project gaande om overal binnen een 

straal van 500 meter een AED op te hangen die 24 uur bereikbaar is voor bevoegde en 

gekwalificeerde hulpverleners. 

Wat is een AED? 
Een AED is een draagbaar apparaat dat kan worden ingezet om een slachtoffer van een hartstilstand 

een elektrische schok toe te dienen. De afkorting AED staat voor “Automatische Externe 
Defibrillator”. 

Het project 

In januari van dit jaar is de gemeente samen met Hartslagnu gestart met het initiatief om 

Haarlemmermeer hartveiliger te maken. Hartslagnu brengt in kaart waar de huidige AED’s in 
Haarlemmermeer zijn. Bij een hartstilstand is hulp in de eerste 6 minuten cruciaal. Daarom is het 

belangrijk dat er op strategische en cruciale plekken AED’s aanwezig zijn. De gemeente stelt dit jaar 
zestien AED’s en 26 buitenkasten beschikbaar om deze plekken te voorzien. Samen sparen voor een 
buurtAED is een heel mooi initiatief van de Hartstichting die ook in Haarlemmermeer tot meer 

buurtAED’s heeft geleid. De gemeente wil dit graag ondersteunen en heeft een partner gevonden in 
het  lokale crowdfundingsplatform Nieuwe Pioniers. Hier kunnen inwoners met een goed idee geld, 

hulp en materiaal inzamelen. Initiatiefnemers kunnen een crowdfundingscampagne opstarten die 

door de gemeente ondersteunt kan worden door het behaalde bedrag te verdubbelen (tot een 

maximum van €2.500 ).  

Hoe werkt het? 

Inwoners kunnen nu ook via dit platform (via www.nieuwepioniers.nl.) een buurtAED-actie opstarten 

Wanneer het gestelde bedrag behaald is, zal de gemeente het bedrag verdubbelen. Het geld ophalen 

doet u uiteraard samen met uw buren. Met bijvoorbeeld 60 buren is € 13,80 per persoon voldoende. 
Voor een vliegende start van uw actie ontvangt u van Nieuwe Pioniers alle tips en tricks en kunnen zij 

u voorzien van flyers. Kijk voor verdere voorwaarden van crowdfunden via Nieuwe Pioniers hier .  

De gemeente is heel blij om via Nieuwe Pioniers een bijdrage te kunnen leveren aan deze 

inwonersinitiatieven. Om dit initiatief te versterken is er vanuit de gemeente ook lokaal 

samenwerking gezocht met Philips. Zij geven tot en met 30 juni 2019 korting als u via Nieuwe 

Pioniers een actie opstart en een buurtAED besteld. 

 

Een rekenvoorbeeld 

 

mailto:www.hartslagnu.nl
http://www.nieuwepioniers.nl/
https://nieuwepioniers.nl/nl/pages/terms-and-conditions


Beheer van een AED 

Als je bereid bent om beheerder van een externe AED te worden (en dat is dus NIET persé de rol van 

hulpverlener!) wordt er een verwarmde kast aan de buitenmuur van je huis bevestigd. Hulpverleners 

moeten daar 24 uur per dag/7 dagen in de week bij kunnen. Als beheerder moet je er voor zorgen 

dat de kast bereikbaar is en er bij storing een monteur komt. Ook gebruikt de kast elektra. De kosten 

zijn ongeveer 35 euro per jaar. Hierover wordt nog gesproken, maar de kans is groot dat de 

gemeente Haarlemmermeer deze gaat vergoeden. 

Wat is er nu in Beinsdorp? 

Op dit moment is er één geregistreerde AED in het dorp. Die hangt binnen in het dorpshuis, maar 

wordt binnenkort op kosten van de gemeente in een aangepaste kast aan de gevel gehangen. 

Volgens de 500 meter regel zouden er nog drie AED’s bij moeten.  

1. Op de Venneperweg vlakbij het viaduct. 

2. Op de Hillegommerdijk richting Lisserbroek aan de dorpsgrens. 

3. Op de Hillegommerdijk richting Zwaanshoek aan de dorpsgrens. 

Bij het plaatsen van een AED dient rekening gehouden te worden met de werking van het 

alarmeringssysteem HartslagNu. Het is dus niet zo dat bij een reanimatie iemand vanaf locatie 

slachtoffer de AED ophaalt en weer terug moet. Burgerhulpverleners die worden opgeroepen 

ontvangen de melding de AED mee te nemen naar de locatie van het slachtoffer. Een AED op elke 

hoek is daarom niet nodig. 

Er zijn slechts acht geregistreerde BHV’ers in Beinsdorp. Waarschijnlijk zijn er meer, maar zijn die niet 
geregistreerd bij Hartslagnu. 

Wat zoeken we? 

1. Wij zoek buurtgenoten die zich in willen zetten om het geld voor de aanschaf en installatie 

van een AED te organiseren. Kijk op www.nieuwepioniers.nl/agenda voor de gratis workshop 

over crowdfunden. 

2. Wij zoeken burgerhulpverleners (BHV’ers!)die bekwaam en bevoegd zijn of dit willen worden 

en zich willen registreren bij Hartslagnu. Zie www.hartslagnu.nl 

Er is een speciaal opleidingstraject dat je leert te reanimeren en met een AED om te gaan. De 

kosten hiervan zijn zeer gering. 

Tenslotte 

Er is haast bij want alle aanvragen moeten vóór 1 juli zijn ingediend. Om in aanmerking te komen 

voor de korting via Nieuwe Pioniers moeten het in het kader van de burgerparticipatie particuliere 

initiatieven zijn.  

Voor nadere informatie kunt u terecht bij Hartslagnu. In het Dorpshuis komen folders te hangen 

waarin alles nog eens wordt uitgelegd of stel je vraag aan de Dorpsraad via 

info@dorpsraadbeinsdorp.nl 

Beinsdorpers voor Beinsdorpers.  

Ik ben er van overtuigd dat we dit kunnen realiseren! 

Namens de Dorpsraad Beinsdorp 

Pim Nederstigt 

secretaris 

http://www.nieuwepioniers.nl/agenda
www.hartslagnu.nl
mailto:info@dorpsraadbeinsdorp.nl

