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Kem mededeling:

Op 1 juli 2015 hebben uw Staten bij motie het college verzocht in sarnenwerking
met partners te onderzoeken of een provinciale rol nodig is voor het verbeteren
van eerste hulp bij reanimatie. Vla deze mededeling wordt u geïnformeerd over
de uitkomsten.
Mededeling:

Naar aanleiding van uw motie is contact opgenomen met de Regionale Ambulancevoorziening Flevoland. Op dit moment worden burgers in het kader van burgerhulpverlening (start reanimatie door burgers in afwachting van de komst van
de ambulance) in slechts een klein deel van de provincie Ingeschakeld bij een
reanimatie. Het gaat om de dorpen Luttelgeest en Tollebeek en sinds 1 mei 2015
in Almere.
De keuze om burgers via burgerhulpverlening in te schakelen is een keuze van de
GGD, onderdeel ambulancedienst. Om dit zinvol te laten zijn is het belangrijk
dat in de eerste plaats genoeg vrijwilligers zijn aangemeld en In de tweede
plaats voldoende AED's. Een aantal jaar geleden is er bij de gemeenten een beeld
ontstaan dat dit zeer kostbaar is omdat er enorm veel AED's aangeschaft en
burgers opgeleid moesten worden. De ambulancedienst is nu bezig met een
project waarbij gebruik wordt gemaakt van wat er al is: veel burgers zijn vanuit
hun werk of hobby al opgeleid om te reanimeren. Ook hangen er op veel plaatsen
al AED's. Op deze manier zijn geen grote Investeringen nodig. Wel is een inspanning van gemeenten nodig om de registratie van burgers die kunnen reanimeren
en beheerders van AED's succesvol te laten zijn. Gemeenten hebben immers een
veel beter netwerk bij bedrijfskringen, sportverenigingen etc. waar de reeds
opgeleide burgers en de AED's beschikbaar zijn.
Inmiddels hebben de gemeenten Lelystad, Dronten en Zeewolde aangegeven mee
te gaan doen met de burgerhulpverlening. Ook de gemeente Noordoostpolder wil
de burgerhulpverlening op korte termijn uitbreiden naar meer dorpen. Met de
gemeente Urk is het project nog in voorbereiding.
De belangrijkste factor voor het succes van burgerhulpverlening is dat er genoeg
vrijwilligers en AED's geregistreerd worden zodat zij bij een reanimatie in de
omgeving ingeschakeld kunnen worden. Publiciteit speelt een grote rol bij de
registratie. Wanneer het onbekend is zal ook Immers niemand zich registreren als
vrijwilliger. Daarom wordt er eind oktober een regionale startbijeenkomst gehouden waarbij ook de pers wordt uitgenodigd. De bijeenkomst wordt gehouden
op het provinciehuis om het regionale karakter te benadrukken. Op dit startmoment wordt de burgerhulpverlening in Dronten, Lelystad en Zeewolde geactiveerd. Vanaf dat moment zal bij een melding van een reanimatie vrijwilligers
worden ingeschakeld om te starten met reanimatie in afwachting van de komst
van professionele hulp.
De trekkende rol bij burgerhulpverlening blijft bij de ambulancedienst en de
gemeenten die via hun contacten vrijwilligers en beheerders van AED's kunnen
mobiliseren zich te registreren voor eerste hulp bij reanimatie. Als provincie
kunnen we op dit moment bijdragen door de startbijeenkomst te faciliteren.
Daarna zullen we de ontwikkelingen op het gebied van de burgerhulpverlening in
de gaten houden.
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Het Startmoment van de burgerhulpverlening vindt plaats op het provinciehuis op 27 oktober 2015.
U zult hiervoor een uitnodiging ontvangen. Tijdens deze bijeenkomst wordt het project burgerhulpverlening bij reanimatie uitgebreid toegelicht.
Bijlagen

Geen.

