
CDAGROENLINKS

aangen0men M 2015-35
MOTI E hartveilig Drenthe

Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op woensdag L1 november 2015,

ter behandeling van Statenstuk 20!5-7O!, inzake Begroting 2016 noto van oanbieding:

constatere nd e,

dat de overlevingskansen van mensen met een hartstilstand in Drenthe negatief worden beïnvloed
omdat het in onze dunbevolkte provincie onmogelijk is om altijd binnen de kritische zes minuten een

ambulance ter plaatse te hebben;

dat er onvoldoende mensen zijn (of bekend zijn) die als burgerhulpverlener met of zonder AED direct
een reanimatie kunnen opstarten in de kritische minuten tot het moment van aankomst van de
professionele zorgverleners;

dat we in Drenthe te maken hebben met ongeveer 490.000 inwoners, ongeveer 200 reanimaties per
jaar en op dit moment van ongeveer I%o van de inwoners bekend is dat zij kunnen reanimeren,

dat de UMCG Ambulancezorg verantwoordelijk is voor het ambulancevervoer in de provincie Drenthe
en samen met andere ambulancediensten via de Meldkamer Noord Nederland beheerder is van

Hartslag Nu;

dat dit een organisatie is waarmee bij elke melding van een reanimatie via It2 direct een bericht
uitgaat naar mensen in de omgeving van het slachtoffer die een reanimatieopleiding hebben gehad en

zich bij Hartslag Nu hebben aangemeld. Hartslag Nu geeft bij alarmering van burgerhulpverleners
tevens door waar zich in de omgeving van het slachtoffer een AED bevindt en hoe deze (via een code)

uit de behuizing te pakken is;

dat dit concept zorgt voor een naadloze aansluiting tussen alarmering, burgerhulpverlening en

professionele hulpverlening;

Overwegende
. dat om de overlevingskansen van mensen met een hartstilstand in Drenthe te verhogen, het streven is

dat in Drenthe 5% van de inwoners moeten kunnen reantmeren;
. dat voor een hartveilig Drenthe verschillende organisaties, die raakvlak hebben met deze materie en

op dit gebied op één of andere wijze werkzaamheden verrichten, nauw met elkaar dienen samen te
werken;

. dat UMCG Amulancezorg eventueel de organisatie en coördinatie hiervan op zich wil nemen;

. dat de provincie Drenthe vanwege het gemeente-overstijgend belang de aangewezen partij is om dit
initiatief te ondersteunen en om, met de Drentse gemeenten, te onderzoeken op welke wijze tot
realisatie, in het kader van een goede zorg-infrastructuur voor alle inwoners van Drenthe, kan worden
overgegaan,

Roepen het College van Gedeputeerde Staten op:

Om met UMCG Ambulancezorg en de Vereniging Drentse Gemeenten (VDG) de haalbaarheid van het
project Hartveilig Drenthe verder te onderzoeken en de Provinciale Staten bij de Voorjaarsnota 2016

hierover nader te informeren.

En gaan over tot de orde van de dag
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