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Ondeniverp: Uitvoering motie Hartveilig Drenthe

Geachte voorzitter/leden,

Op 11 november 2015 is in uw vergadering de motie Hartveilig Drenthe 2015-701

aangenomen. ln de motie wordt opgeroepen om met UMCG ambulancezorg de haal-

baarheid van het project Hartveilig Drenthe verder te onderzoeken en uw Staten bij de

Voorjaarsnota 2016 hierover nader te informeren.

Op 28 januari 2016 hebben wij u tussentijds geïnformeerd over de voortgang en aan-

gegeven dat het tijd en afstemming vraagt om tot een gezamenlijke inhoudelijke uit-

voering van de motie te komen (kenmerk: 413.412016000249).

Met deze brief willen wij u over de uitvoering van de motie informeren.

Hartveilig Drenthe
Centraal staat het vergroten van de overlevingskansen van mensen met een hartstil-

stand in Drenthe. Onderzoek laat zien dat de kans om een hartstilstand te overleven

afhankelijk is van de tijd die verstrijkt na het ontstaan van de stilstand tot het moment

van defibrillatie (shock met AED). Het streven is dat in Drenthe 5o/o van de mensen

kan reanimeren en op dit moment is dat slechts 1%. Rondom dit project zijn meerdere

organisaties betrokken die raakvlak hebben met de materie en waarmee de samen-

werking geïntensiveerd moet worden.

Wat hebben wij gedaan?
Om tot een hartveiliger Drenthe te komen is inzicht nodig in wie vanuit welke verant-

woordelijkheid betrokken is. Dit zijn UMCG ambulancezorg, de Drentse gemeenten,

GGD Drenthe en de Stichting Hartveilig Drenthe.
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De provincie heeft hierin geen inhoudelijke rol, maar vanuit de leefbaarheid en ook het
bovenregionale aspect een ondersteunende rol.

Met de hiervoor genoemde partijen is overleg geweest om vooral inzichtelijker te ma-
ken wat de stand van zaken is.

¡ UMCG ambulancezorg is verantwoordelijk voor het ambulancevervoer in Drenthe
via de meldkamer en beheerder van de website www.hartslagnu.nl. Ook heeft

UMCG ambulancezorg zicht op aantallen geregistreerde AED's, maar weet niet of
deze binnen of buiten hangen.

¡ De Drentse gemeenten zijn betrokken vanuit veiligheid voor de inwoners en zij
subsidiëren de Stichting Hartveilig Drenthe met € 25.000,-- per jaar.

o De GGD Drenthe verzamelt de gemeentelijke bijdragen en stelt deze ter beschik-
king aan de Stichting Hartveilig Drenthe.

r De Stichting Hartveilig Drenthe bestaat uit vier bestuursleden (geen bestuurslid
vanuit UMCG ambulancezorg of GGD), vrijwilligers en een adviesraad. De stich-
ting geeft voorlichting, onderhoudt de website en registreert vrijwilligers.

Partijen werken van hieruit naar een gezamenlijke 'stip op de horizon'.

Conclusie
Wij zijn het erover eens dat Drenthe hartveiliger gemaakt moet worden en dat de
haalbaarheid van een project Hartveilig Drenthe kansrijk is. Er is een gezamenlijke
intentie van direct betrokken en uitvoerende partijen namelijk VDG, Stichting Hartveilig
Drenthe, GGD Drenthe en UMCG ambulancezorg om het project verder te concretise-
ren.

Deze partijen gaan gezamenlijk met het volgende aan de slag.
1. Het werven en bijscholen van geregistreerde vrijwilligers via de website

www.hartslagnu.nl.
2. lnzicht verkrijgen in aantallen AED's en van daaruit de verspreiding, de beschik-

baarheid en de registratie.
3. Het regelen van het beheer van AED's.
4. Vanuit inzicht in aantallen en verspreiding weten waar'witte vlekken'zijn.
5. Opstarten van een PR-campagne voor meer vrijwilligers om zich te laten registre-

ren (vanuit vindbaarheid en bijscholing).
6. Het maken van een kostenoverzicht om bovenstaande te realiseren.

De provincie is voornemens in het Uitvoeringsprogramma krimp en leefbaarheid de
activiteiten voor een PR-campagne op te nemen en daarmee financieel incidenteel bij

te dragen. Wijachten de motie hiermee afgehandeld.

Wij hopen u zo voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend
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