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Het idee 

Meer AED’s in Nobelhorst zodat de tijd die vrijwilligers nodig hebben om met een 

AED op de plaats van de melding te zijn, minimaal is. Te beginnen bij Nobelhorst 

ZUID. 

Waarom een AED? 

Elke dag krijgen 40 mensen in Nederland buiten het ziekenhuis een hartstilstand. De 

overlevingskans is het grootst als iemand binnen 6 minuten reanimeert en een AED 

aansluit. Als elke minuut telt, is snelle hulp van levensbelang. 

Een AED meet of er sprake is van een verstoord hartritme (in de volksmond noemen 

we dit een hartstilstand). Als dit het geval is kan er met behulp van de AED een 

elektrische schok worden afgegeven. De schok legt het hart heel even stil met als 

doel om het weer in een normaal ritme te laten kloppen. 

Momenteel zijn er twee AED’s in Nobelhorst, namelijk één bij de dokterspraktijk (die 

alleen bereikbaar is als de praktijk geopend is) en één in de Melkfabriek die wel 7x24 

bereikbaar is. 

  



 

Aanschaf AED 

Een AED met buitenkast kost ongeveer € 2.000 in de aanschaf en jaarlijks c.a. € 200,- 

voor onderhoud. 

Het voorstel is dat we een tweetal AED’s in Nobelhorst Zuid ophangen, te weten één 

aan onze toekomstig bebouwing op de buurtkavel en één in de buurt of aan het 

Landhuis. 

Samen met de andere buurtschappen is dit voorstel gedaan om een evenwichtige 

verdeling van AED’s over Nobelhorst te krijgen zodat de tijd nodig om een AED bij 

een slachtoffer te krijgen tot een minimum beperkt blijft om de overlevingskans te 

maximaliseren. Zie plaatje voor de verdeling van AED’s over Nobelhorst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gevraagde beslissing 

Om de aanslag van de aanschaf van de AED’s op de kas niet te groot te laten zijn, 

willen de bewoners van het Landhuis de investering van één AED voor hun rekening 

nemen zodat de gevraagde financieringsaanvraag voor het aanschaffen van twee 

AED’s voor Nobelhorst zuid beperkt blijft tot € 2.000. De  de kosten van het jaarlijks 

onderhoud (€150,-) wordt onderdeel van de begroting voor beheer van ons 

buurtgebouw. 


