
P R O V I N C I E F L E V O L A N D 
PROVINCIALE STATEN 

Artikel 55 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland 

Motie nr.: 

(in te vullen door dè'gfrffier) 

Onderwerp: Hart voor Flevoland 

Agendapunt: ^ 

Onderwerp Statenvoorstel: Perspectiefnota 

Nummer Statenvoorstel: 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 

in vergadering bijeen op: 1 juli 2015 

Constaterende dat: 
- Snelle reanimatiehulp van levensbelang is. 
Toelichting: Onderzoek laat zien, dat de kans om een hartstilstand te overleven afhankelijk is van de tijd die verstrijkt na het ontstaan van de hartstilstand tot het 
moment van defibrillatie. Wanneer binnen 6 minuten na een hartstilstand direct 112 wordt gebeld, wordt gereanimeerd en een stroomstoot wordt gegeven met een 
AED, stijgt de overlevingskans naar 50 tot 70 %. Elke minuut langer doet deze kans afnemen met 5 tot 10% per minuut. 

- De normtijd voor ambulances (15 minuten) onvoldoende is voor hulp bij circulatiestilstand (norm 6 minuten) 
en een significant deel van de ambulanceritten in Flevoland niet voldoet aan de 6-minuten-grens die geldt 
voor reanimatie. 
Toelichting: De norm van 15 minuten voor ambularKes is een andere dan de wetenschappelijke 6-minuten-grens bij reanimatie. De capaciteit van de ambulances in 
Flevoland is ingericht volgens de landelijke norm van 15 minuten, waarbij 95% van de ritten binnen deze norm dient te vallen (o.b.v. het Referentiekader Spreiding 
en Beschiktxiarheid van het RIVM). Flevoland kent in ambulancetermen 'uitgestrekte' gebieden wat leidt tot een percentage spoedritten van 7,5% boven de norm 
van 15 minuten (bron: Amtnilance in Zicht, cijfer 2012 Al-inzetten) en in Zeewolde 11% boven de wettelijke norm van 15 minuten (bron: cijfer uit grafiek van GGD 
Flevoland, cijfer 2013). Een deel van de ambulanceritten overschrijdt de norm van 15 minuten voor spoedritten en een groter, significant deel overschrijdt de 
wetenschappelijke ó-minuten-grens die geldt voor reanimatie. 

- Er om die reden vanuit de ambulancemeldkamers opgeleide burgerhulpverleners (EHBO-ers) worden 
gealarmeerd door middel van een SMS-systeem om reanimatiehulp te verlenen. 

Overwegende dat: 
- Het aantal geregistreerde burgerhulpverleners en het aantal AED's in Flevoland (fors) achterblijft en dit 
onwenselijk is 
Toelichting: 0,13% van het aantal inwoners in Flevoland, bij een gemiddelde van 0,46% van het aantal inwoners. 0,07 AED per 1.000 inwoners in Flevoland, bij een 
gemiddelde van 0,49 per 1.000 inwoners. Bron cijfers: Hartslag NU. 

- GGD Flevoland het belang van burgerhulpverlening onderschrijft. 
Toelichting: Deze motie is afgestemd met GGD Flevoland / RAV Flevoland (ambulanceregio). GGD Flevoland schrijft op haar webs/fc "Flevoland is vrij uitgestrekt 
met relatief veel kleine (kern)dorpen en gemeenten. Daarbij zit de ambulancezorg aan het maximum qua budget en efficiency. Om die reden wil de 
ambulancedienst van GOD Flevoland graag burgerhulpverlening inzetten bij reanimatie. De eerste resultaten vanuit andere regio's die ttur^erhulpvertening hebben 
ingezet laten namelijk zien dat dit voor 10 tot 25% meer overlevingskans zorgt en minder restverschijnseten." 

- Een collega-provincie, de Provincie Limburg, een voortrekkersrol op zich heeft genomen wat heeft geleid tot 
reanimatie onderwijs op scholen, vergroting van het aantal burgerhulpverleners en verhoging van aantallen 
AED's. Wetenschappelijk onderzoek gedurende deze maatregelen onderstreept de doeltreffendheid van de 
maatregelen: een significante stijging van het overlevingspercentage. 

^ Verzoeken het college / • Dragen het college op / • Spreken uit 
- In samenwerking met partners (GGD/RAV Flevoland en eventueel gemeenten) te onderzoeken of een 
provinciale rol nodig is voor het verbeteren van de eerste hulp bij reanimatie. 

- Als blijkt dat een provinciale rol gewenst is, een voorstel te doen aan Provinciale Staten hoe deze rol vorm 
kan worden gegeven en in dit voorstel de leereffecten uit pilots en activiteiten uit andere regio's te 
betrekken. 

en gaan over tot de orde van de dag. 

Naam init iatiefnemer: J.N. Simonse 

Handtekeninc initiatiefnemer: 
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De motie is: Aangenomen ^ Verworpen • 

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van \̂  v^-^»^ "Z-oXS 
Statengriffier/ ^^---''''''̂  ^ Voorzitter, 
A. Kost L. Verbeek 


