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INSTRUCTIE: Controle AED na alarmering door HartslagNu 
 
Een AED is meegenomen in een alarmeringsoproep van HartslagNu. De beheerder 
van de AED heeft hiervan een SMS bericht gekregen. “Je AED is mogelijk gebruikt 
bij een reanimatie melding van HartslagNu. We hebben je een email gestuurd met de 
AED locatie(s). Graag controle uitvoeren.” In de mail staat ook de reanimatie-locatie 
(zonder huisnummer). RNA stuurt altijd ook een bericht aan de betreffende AED-
controleur als er voor deze AED een AED-controleur is benoemd. 
 
De verantwoordelijkheid voor controle AED na alarmering berust in principe bij de 
beheerder van de AED (zoals vermeld in HartslagNu). RNA is van een groot aantal 
AED’s ook beheerder (maar niet van allen). Als RNA geen beheerder is, controleren 
we de AED toch en informeren wij de beheerder. Zo nodig zetten we de AED dan op 
niet inzetbaar totdat de beheerder ons meldt dat de AED weer inzetgereed is of de 
AED zelf weer op actief zet. 
 
LET OP: Deze instructie bevat alle stappen. AED-controleurs van RNA die geen 
beheerder/technisch vrijwilliger zijn, niet verder gaan dan stap 4. Onze 
technische vrijwilliger nemen het over als er geconstateerd wordt dat de AED 
uit de kast geweest is.  
 
AED-controleurs van RNA kunnen hun bevindingen ook altijd melden via de 
Whatsapp groep AED-controleurs. Twijfel je? Stuur dan een foto mee. 
 
Je bent gevraagd een AED te controleren na een alarmering door HartslagNu. 
HartslagNu kan alleen vertellen dat de AED is opgeroepen, niet of deze 
daadwerkelijk is opgehaald en ook niet, als deze is opgehaald, of de AED gebruikt is. 
Het is van belang dat dit zo snel mogelijk gecontroleerd wordt. Als de AED niet is 
teruggebracht of de AED is gebruikt, moet deze zo snel mogelijk op niet actief in het 
systeem gezet worden en moet er actie worden ondernomen om deze weer zo snel 
mogelijk inzetbaar te maken. 
 
Wat nu te doen? 
 
1. Ga naar de AED 

1.1. Was de AED voor de oproep afgesloten met een breekzegel (geel of rood)1? 
1.1.1. Nee. Ga verder met stap 2.  
1.1.2. Ja. Is het breekzegel onbeschadigd aanwezig?  

	
1	Er	zijn	ook	kasten	met	cijferslot.	Deze	hoort	er	normaliter	op	te	zitten.	Zit	deze	er	niet	op,	of	staat	het	slot	
open	ga	dan	naar	stap	2.	
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1.1.2.1. Ja. Je hoeft verder niets te doen. Ben je geen beheerder van de 
AED? Meld dan dat de AED ongebruikt is via 
wijken@reanimatienetwerk-amersfoort.nl of via een appje. EINDE	

1.1.2.2. Nee. De AED is mogelijk uit de kast gehaald. De AED moet 
gecontroleerd worden. Ga verder met stap 2.	
 

2. Is de AED in de kast aanwezig? 
2.1. Ja, de AED is aanwezig: ga naar stap 3. 
2.2. Nee, de AED is verdwenen: ben je beheerder van de AED? 

2.2.1. Nee, meld de afwezigheid van de AED aan 033-8330833 (optie 3) of via 
een app in de AED-controleursgroep. Je hoeft verder niets te doen. 
EINDE. 

2.2.2. Ja, wacht minimaal 90 minuten na de melding en controleer de 
aanwezigheid opnieuw. Het kan even duren voordat de AED wordt 
teruggebracht. Is de AED dan nog niet terug, bel dan met 0900-8844 
(politie Amersfoort, geen spoed); vraag of de politie weet waar de AED is. 
Je hebt daarvoor de reanimatielocatie en -tijdstip (de reanimatielocatie 
vind je in de e-mail; het tijdstip is het tijdstip van het SMS bericht) nodig. 
Soms neemt de politie de AED mee. Je wordt dan soms doorverbonden 
met de betreffende agent en kunt met hem/haar afspraken maken over 
terugbrengen/afhalen. Alternatief: bel met RNA op 033-8330833 (optie 3) 
en wij proberen je verder te helpen.  

2.2.3. Schakel de AED uit in mijnhartslagnu.nl als deze niet dezelfde dag nog 
terugkomt; door het uitschakelen komt de AED op niet actief te staan en 
wordt niet meer opgeroepen voor een volgende reanimatie. Schakel deze 
pas weer in als de AED terug is, en volledig gecontroleerd en in orde is 
bevonden.  

2.2.4. Sluit eventueel de kast als deze nog niet goed gesloten is. 
2.2.5. Ga verder met de volgende stappen als de AED er weer is. 	

 
3. Controleer of het controlelampje van de AED nog knippert; je mag ook geen 

foutmeldingen door de kast heen horen. 
3.1. Ja (lampje knippert en geen hoorbare foutmeldingen) ga naar de volgende 

stap. 
3.2. Nee (lampje knippert niet of hoorbare foutmeldingen): dan is mogelijk de 

batterij (bijna) uitgeput. Ga door met de volgende stappen, maar meld ook dit 
feit expliciet bij je vervolgmeldingen.	

 
4. Ben je beheerder van de AED of technisch vrijwilliger? 

4.1. Nee: kijk of je iets bijzonders ziet aan de AED in de kast ZONDER DE KAST 
TE OPENEN, mail naar wijken@reanimatienetwerk-amersfoort.nl of app in de 
AED controleursgroep en geef door om welke AED het gaat en wat je hebt 
geconstateerd. De technische vrijwilligers van het Reanimatie Netwerk gaan 
de AED controleren. A.u.b. niet zelf proberen als je geen ervaring hebt. De 
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kans is dan groot dat we meteen een technisch vrijwilliger moeten sturen 
omdat de kast niet meer dicht gaat. Je hoeft verder niets te doen. EINDE	

4.2. Ja, ik ben beheerder of technisch vrijwilliger van RNA. Ga verder met de 
volgende stap.	

 
5. Open de kast door de kap in de richting van de pijlen te draaien. Het alarm gaat 

af (alarmkastje zit rechts op de grondplaat). Druk op het knopje aan de bovenkant 
(oudere kasten) of onderkant (nieuwere kasten) van het alarmkastje om het alarm 
uit te zetten.	

 
6. Haal de AED uit de kast. Open de AED tas en kijk naar de AED. Bij AED’s met 

een klep (ondermeer de witte CR2 AED van Stryker/PhysioControl) moet je de 
klep openen. Dan begint de AED op te starten en hoor je instructies. Tenzij dit 
foutmeldingen zijn, kan je die negeren. Zijn het foutmeldingen, onthoud dan de 
exacte melding.	

 
7. Zoek het electrodenpakje of bakje op. Die zijn bij elke AED anders en zitten niet 

op dezelfde plek. Maar, alle electroden zitten normaliter in een gesloten pakje of 
bakje. TREK NIET AAN LIPJES OF MAAK PAKJES NIET OPEN DIE NOG 
GESLOTEN ZIJN. Als het pakje/bakje open geweest is waardoor de electroden 
blootgesteld zijn aan de lucht, moeten de electroden vervangen worden. Zie je 
een volledig gesloten pakje/bakje?  
7.1. Ja, alles nog afgesloten; ga dan naar stap 8; de rest van dit punt kun je 

overslaan.  
7.2. Nee, het pakje/bakje is open, of open geweest (het sluit niet meer helemaal 

luchtdicht af of je ziet de individuele electroden zitten, geplakt op een plaatje), 
De electroden moeten waarschijnlijk vervangen worden. Twijfel je, maak dan 
een foto en stuur die naar wijken@reanimatienetwerk-amersfoort.nl of stuur 
een appje. Is de conclusie dat de electroden blootgesteld zijn geweest aan de 
buitenlucht, dan hangt het af van wie de beheerder is wat de volgende stap 
is:	
7.2.1. Ben je zelf geen beheerder? Mail je conclusies (met evt. foto’s) naar 

databeheer@reanimatienetwerk-amersfoort.nl of stuur een app in de 
AED-controleurs groep. Wij gaan dan de beheerder berichten of als we 
dat zelf zijn, de nodige acties nemen. Ga verder naar stap 8.	

7.2.2. Ben je zelf wel beheerder van deze AED?  
7.2.2.1. Zet de AED dan zsm op niet actief in mijnhartslagnu.nl (AED 

uitschakelen). De AED is namelijk niet meer inzetbaar totdat de 
electroden vervangen zijn. De electroden kunnen maar 1 keer 
gebruikt worden. 

7.2.2.2. Bestel zo nodig nieuwe electroden (bij buurtAED: bel ProCardio 
035-3333515; heb je een onderhoudscontract op een andere AED: 
bel je eigen leverancier. Vertel wat er gebeurd is; je hebt mogelijk 
recht op gratis vervanging). Geen onderhoudscontract? Shop evt. op 
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internet naar de goedkoopste electroden op het juiste merk/type. Let 
daar wel op dat je electroden aanschaft met een zo ver mogelijk in 
de toekomst liggende datum. Nieuwe electroden gaan meestal 
(afhankelijk van merk en type) tussen de 2 en 4 jaar mee. 

7.2.2.3. Als de nieuwe electroden binnen zijn, plaats de nieuwe 
electroden (zie de handleiding van de AED of op de 
electrodenverpakking) 	

7.2.2.4. Ga naar mijnhartslagnu.nl, vul de nieuwe vervaldatum van de 
electroden in. Druk op de knop “inschakelen AED” en daarna op 
“Opslaan”. De AED kan nu weer worden opgeroepen voor een 
volgende reanimatie.	

7.2.2.5. Je kunt de kosten van de nieuwe electroden (en bij de Heartsine 
Samaritan, het gecombineerde accu/electroden pak) declareren bij 
de ambulancedienst RAVU via https://www.ravu.nl/aed-
declaratieformulier/ als je geen recht hebt op gratis vervanging bij je 
leverancier. Je hebt daarvoor de reanimatielocatie en datum/tijd 
nodig (en er moet een ambulance geweest zijn) en een kopie 
factuur. Heb je die info niet? Mail naar 
databeheer@reanimatienetwerk-amersfoort en wij proberen je te 
helpen. Let op: vermoedelijk per 1-1-2022 vervalt het 
declaratiesysteem. Je neemt dan contact op met je leverancier en 
geeft door dat het om vervanging na inzet gaat. De leverancier kan 
dan gratis nieuwe electroden leveren. De exacte werking van deze 
regeling is op dit moment nog niet bekend.	

7.2.2.6. Ga verder met stap 8.	
 

8. Check of in het hulptasje bij de AED de volgende onderdelen nog aanwezig zijn 
en er schoon (ongebruikt) uitzien: 
8.1. Beademingsmasker (pocket mask) 
8.2. Schaar 
8.3. Scheermesje 
8.4. Doekje/washandje of vergelijkbaar. 
8.5. Evt. handschoenen (niet in alle hulpsets aanwezig). 
8.6. Zo ja (alles aanwezig en schoon/ongebruikt): Ga naar stap 9  
8.7. Zo nee (niet alles aanwezig of niet schoon/gebruikt): 

8.7.1. Ben je zelf beheerder? Vervang de missende of gebruikte onderdelen 
of maak ze schoon met een schoonmaakmiddel (voorkeur: tenminste 
70% alcohol). Ga verder met stap 9. 

8.7.2. Ben je zelf geen beheerder? Mail naar databeheer@reanimatienetwerk-
amersfoort.nl of app in de AED-controleursgroep en meld wat er aan de 
hand is. Wij zorgen voor de rest. Ga naar  stap 9.	

 
9. Sluit de AED goed (geen draadjes tussen de klep en de AED, beugel van 

electrodencassette bij de Philips goed teruggeplaatst) en plaats de AED terug in 
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de kast (hengsel van de tas over de bouten bovenin). Zorg dat het controlelampje 
zichtbaar is door de kap heen. 	

 
10. Filmpje over sluiten: https://stichtingrna.net/inzet/aed-ophalengebruiken. Druk de 

slotbeugel onderaan op de grondplaat in. Plaats de onderkant van de kap 
daartegenaan. Kijk goed naar de opening in de kap voor de slotbeugel en zorg 
dat deze bij het terugdraaien van de kap (tegen de pijlrichting in) over de 
slotbeugel valt. Plaats de kap op de grondplaat en draai deze tegen de pijlrichting 
in. Je hoort een piepje van het alarm als de kap goed teruggeplaatst is. Lukt het 
niet om de kast te sluiten: bel dan meteen met 033-8330833 (optie 1) of plaats 
een app bericht in de monteursgroep. In dit geval aub geen mail sturen. We 
moeten snel actie nemen. 	

11. Plaats eerst een nieuw breekzegel. Plaats dan het slot terug (indien van 
toepassing) en zet de cijfers zo veel mogelijk in de buurt van de juiste pincode.  

 
Contact 
Lukken een of meer van bovenstaande stappen niet, neem dan contact op met ons: 
 

• AED-controleurs: wijken@reanimatienetwerk-amersfoort.nl of stuur een app in 
de AED-controleursgroep	

• Technische vrijwilligers: montage@reanimatienetwerk-amersfoort.nl of stuur 
een app in de monteursgroep.	

• Hulp bij aanpassen van gegevens over de AED in mijnhartslagnu.nl: bel 
(tijdens kantooruren) 088 002 7000 of mail naar 
databeheer@reanimatienetwerk-amersfoort.nl	

• Spoedmeldingen: 033-833 0 833 (optie 1 of 3) 
• Algemene hulp bij opnieuw inzetbaar maken: info@reanimatienetwerk-

amersfoort.nl	
	
	
	
17-2-2021	
versie	1.1	
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Controle AED na alarmering door HartslagNu,  Wie doet wat?	
	

Hoofdstuk Activiteit Alle AED’s in 
buitenkasten 

(behalve in prive 
gebied woonhuis)2 

AED’s volledig 
bij RNA in 

beheer 

Andere 
Beheerder dan 

RNA3 

1.1 Controle op breekzegel Controleur Controleur Controleur en 
Beheerder 

1.1.2.1  Controleur Controleur n.v.t 

1.1.2.2  Controleur Controleur Controleur en 
Beheerder 

2. Aanwezigheid AED Controleur Controleur Controleur en 
Beheerder 

2.2.1  Controleur Controleur n.v.t 

2.2.2  n.v.t Databeheer Beheerder 

2.2.3  Databeheer Databeheer Beheerder of 
Databeheer als 
beheerder het 
niet doet. 

2.2.4  Controleur Controleur Controleur en 
beheerder 

3 Controle van AED Controleur Controleur Controleur en 
Beheerder 

4.1  Controleur Controleur Controleur 

5 Kast openen Technisch team Technisch team Beheerder 

6 AED openen Technisch team Technisch team Beheerder 

7 Zijn elektrodes gebruikt Technisch team Technisch team Beheerder 

7.2 Twijfel op gebruik melden Technisch team Technisch team Beheerder 

7.2.1 Gebruik melden Technisch team Technisch team n.v.t 

7.2.2.1 Niet actief instellen ‘databeheer’ Databeheer Beheerder of 
Databeheer als 
beheerder het 
niet doet. 

7.2.2.2 Nieuwe elektrodes bestellen Eigenaar/Beheerder Penningmeester  Beheerder 

7.2.2.3 Nieuwe elektrodes plaatsen Technisch team Technisch team Beheerder 

	
2	Bij	AED’s	waarvan	RNA	geen	beheerder	is,	benodigde	acties	doorgeven	aan	de	beheerder	via	Databeheer.	
3	Op	specifiek	verzoek	assistentie	van	het	technisch	team	van	RNA.	
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7.2.2.4 AED op actief zetten  ‘databeheer’ Databeheer Beheerder of 

Databeheer als 
de beheerder 
het niet doet 

7.2.2.4 Kosten declareren Eigenaar/Beheerder Penningmeester Beheerder 

8 Controle hulpset Technisch team Technisch team Beheerder 

8.7 Hulpset compleet maken Eigenaar/Beheerder Penningmeester  Beheerder 

9 AED terughangen Technisch team Technisch team Beheerder 

10 en 11 Kast sluiten en verzegelen Technisch team 
 
 

Technisch team 
 
 

Beheerder 

	
	


