SCHRIFTELIJKE VRAGEN (artikel 35 RvO)
Van

:

VVD (Lianne van der Wal)

Datum indiening

:

7 september 2021

Aan (keuze)

:

Het college van burgemeester en wethouders

Onderwerp

:

Brugbediening Reanimatie

Wijze van beantwoording

:

Schriftelijk (binnen 30 dagen)

Datum tussenantwoord
(indien van toepassing)

:

Datum beantwoording

:

:

:

Toelichting:
In kernen zoals bijvoorbeeld Workum, Warns, Folsgeare, Stavoren en Oudega is er een netwerk opgezet
van BHV’ers, EHBO’ers en andere hulpverleners die via HartslagNU een melding krijgen in het geval van
een reanimatie. Dit netwerk van burgerhulpverlening heeft in de afgelopen jaren vele levens gered door
middel van snelle reanimaties, nog voordat de politie of ambulance ter plaatse kan zijn. De
overlevingskans van onze inwoners bij een hartaanval is vergroot door de inzet van deze hulpverlening.
Bij een oproep worden de helft van de hulpverleners direct naar het slachtoffer gestuurd en de andere
helft naar een AED om deze op te halen. Wij wonen in een waterrijke gemeente, AED’s zijn vaak centraal
geplaatst en hangen regelmatig bij bruggen.
Wij krijgen nu signalen van een van de EHBO’ers die deze hulpverleners opleidt dat deze burgerhulpverleners steeds vaker voor de open brug staan. Brugwachters, zoals die in Workum, krijgen geen melding
van deze reanimatie oproepen. Zij kunnen dus pas handelen als ze een ambulance zien of als ze iemand
met een AED zien staan. Dit is tijd die je in het geval van een reanimatie niet wilt en kunt verliezen.
Het college wordt verzocht de volgende vragen te beantwoorden:
1.

Is het college het met ons eens dat de burgerhulpverlening via HartslagNU een waardevolle toevoeging
is?
Antwoord:
Ja. Het welzijn van onze inwoners staat voorop, waardoor wij initiatieven vanuit de
burgerhulpverlening op prijs stellen en dit beschouwen als een waardevolle toevoeging

2.

Wat is het beleid op het gebied van Ambulances en bruggen in onze gemeente? Krijgen alle
gemeentelijke bruggen een melding in het geval van het uitrukken van een Ambulance in hun kern?
Antwoord:
Onze brugwachters zijn uitgerust met een p2000 pieper. Op de p2000 pieper komen de meldingen als
de bruggen moeten sluiten en dicht blijven totdat de hulpdiensten zijn gepasseerd. Bruggen van de
provincie worden in de regel op afstand bediend en ook hier geldt hetzelfde principe, alleen loopt dit
via een centrale bedienlocatie waar op afstand wordt geacteerd op meldingen. Meldingen en de
coördinatie hiervan verloopt via de Meldkamer Noord Nederland (MKNN).

3.

Zo ja, is het dan mogelijk om in dit beleid de burgerhulpverlening van HartslagNU toe te voegen?
Zo nee, is het dan mogelijk om hier beleid op te gaan maken zodat alle bruggen gewaarschuwd
worden in het geval van een reanimatie en er geen kostbare tijd verloren gaat?
Antwoord:
Naar aanleiding van de gestelde vragen is gestart met een in- en externe verkenning teneinde dit
vraagstuk verder te optimaliseren ten behoeve van het welbevinden van onze mienskip.

Tussenantwoord (indien van toepassing):

