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Agenda

• Welkom en Inleiding (Machiel Lambooij)

• “112 …… en dan?” (Jan van den Berg)

PAUZE

• Hoe werkt onze organisatie en wat verwachten

wij van onze AED-controleurs  (Jan Kreuger)

• Hoe controleer je een AED en buitenkast? (Rikus Hulsman)

• Hands-On training



Hoe werkt onze organisatie?

•  Melding reanimatie komt via HartslagNu binnen bij SRNA.

•  Tijdstip, locatie en opgeroepen AED’s worden hierbij vermeld.

•  SRNA geeft oproep door aan de wijkcoördinatoren.

•  Wijkcoördinatoren vragen de controleur(s) de betreffende AED(‘s) te

controleren en hun bevindingen te melden bij de wijkcoördinatoren.

•  Indien nodig wordt het Technisch Team ingeschakeld.

Bij dit laatste punt ontstaat het verschil met de controleur “nieuwe stijl”. 

De bedoeling is dat de controleur nu zelf zoveel mogelijk oplost. Zijn elektroden en/of hulpsetje 

gebruikt, dan komt het Technisch Team of de beheerder alsnog in actie.

Wanneer de AED niet gebruikt is maar wel opgehaald en teruggeplaatst, dan zorgt de controleur

“nieuwe stijl” er voor dat de AED weer correct in de kast zit, brengt een nieuw breekzegel aan en

zorgt dat het eventuele slot weer goed opgehangen is.



WAT  VERWACHTEN

WIJ  VAN ONZE 

AED-CONTROLEURS?



ALLE  AED ’S  IN ONS NETWERK



Type AED Aantal Knipperen/Display
■ Physio Control - Lifepak CR2 75 Knipperen

■ Philips - HeartStart FRx 39 Knipperen

■ Philips - Heartstart HS1/Home 26 Knipperen

■ Defibtech - Lifeline 15 Knipperen

■ Heartsine - Samaritan PAD 6 Knipperen

■ ZOLL - AED 3 6 Display

■ ZOLL - AED Plus 5 Display

■ CardiAid CT0207RF Volautomatisch 5 Display

■ Medtronic - CR Plus halfautomaat 4 Display



Type AED Aantal Knipperen/Display
■ Cardiac Science - Powerheart G5 3 Display

■ Defibtech - Lifeline View 3 Knipperen

■ Mindray C1A 3 Knipperen

■ Philips - HeartStart FR2+ 2 Display

■ Cardiac Science - Powerheart G3 1 Display

■ DefiSign - Life AED 1 Knipperen

■ Progetti Rescue Sam AED 1 Knipperen

■
ZOLL - AED Pro 1 Display

Totaal 196



ROTAID - BUITENKASTEN



ALARMKNOP  KAST

met Breekzegel met Hangslot + Breekzegel



Code instellen van boven naar beneden. 
Cijfers draaien alleen rechtsom.

Slot springt vanzelf open!

Code aan de onderkant instellen vanaf pijltje.

Na instellen de code slotbeugel indrukken!!!!!

Slot

Noodzakelijk kwaad i.v.m. diefstal/vandalisme. Wij proberen steeds meer buitenkasten ZONDER slot uit te rusten. 
Helaas moeten wij soms toch weer besluiten een slot aan te brengen als het breekzegel meerdere malen vernield is.

Zwart slot Koperen slot

Belangrijk is leesbaarheid cijfers! Als die niet goed leesbaar zijn, aub meteen melden!



ZICHTBAARHEID VAN DE STATUSINDICATOR

IN DE ROTAID-KAST



AIVIA - BUITENKASTEN

Mèt cijfercode-slot ZONDER cijfercode-slot 

Heeft onze voorkeur!!



ZICHTBAARHEID VAN DE STATUSINDICATOR

IN DE AIVIA-KAST



Beheer AED’s in buitenkasten (Reguliere Check)

• Op dit moment zijn er 195 AED’s in buitenkasten.

• Veel kasten/AED’s zijn van derden, maar we willen toch graag weten of ze werken.

• Ruim 170 Rotaid kasten en 20 AIVIA kasten en enkele afwijkende kasten.

• 36% van de kasten is voorzien van een pincode slot.

• Voor de betrouwbaarheid moet er iemand 1x per maand controleren.

• Na reanimatie-oproep van de AED deze controleren.

• Volg checklist (volgende dia) en meld wanneer er iets niet goed is.

• Technisch Team lost de foutmeldingen op en databeheer past de gegevens van de AED aan.



Reguliere AED check 1x per maand

1. AED aanwezig? 

2. Controlelampje AED OK? 

3. Hulpset aanwezig? 

4. Pieptonen of gesproken boodschappen hoorbaar? 

5. Buitenkast onbeschadigd? 

6. Cijferslot leesbaar en gaat het open? Kast zelf alleen openen na expliciet verzoek. 

7. Buitenkastverwarming ok? 

8. Verzegeling ok? 

9. Alleen na inzet/incident als je daartoe een verzoek krijgt:  Is buitenkast goed dicht 

en/of AED uit de kast gehaald? Kast zelf alleen openen na expliciet verzoek.

10.Noteer de datum/tijd controle voor jezelf.

Details op www.reanimatienetwerk-amersfoort.nl/aedcontroleurs



Uitbreiding controle werkzaamheden (1)
(geldt alleen voor de deelnemers aan deze cursus)

• Slot verwijderen (wanneer er een hangslot op zit). Breekzegel valt er vanzelf af

wanneer je de kap opendraait in de richting van de pijlen.

• Alarm gaat af. Rechts zit een zwart kastje van het alarm. Knopje aan de bovenkant

(oude kast) of onderkant (nieuwe kast) indrukken om dit af te zetten. 

Melden wanneer alarm niet afgaat.

• Haal AED uit de kast en open deze. Automatische AED’s beginnen nu te praten.

Met aan/uit knop kan dit meestal stopgezet worden.

• Check of verpakking van de elektroden niet geopend is. Verpakking NOOIT openen 

(elektroden zijn dan niet meer bruikbaar).

• Check of hulpset compleet en niet gebruikt is. Hulpset bestaat meestal uit: 

beademingsmasker, schaar, scheermesje en soms ook een doekje en handschoenen.



Uitbreiding controle werkzaamheden (2)
(geldt alleen voor de deelnemers van deze cursus)

• Sluit AED en zorg dat de draden niet tussen het deksel zitten.

• Hang AED terug in de kast. Let er op dat de statusindicator zichtbaar is in het

zichtvenster.

• Sluit de kap van de buitenkast. Slotbeugel valt eruit. Zo niet, proberen met

sleutel eruit te laten vallen. Breekzegel aanbrengen.

• Slot er weer op. Zorg dat deze zo hangt dat je de code gemakkelijk

kunt instellen. Code op 0000 zetten.

• Meld je bevindingen.

Nooit een zegel op de kast doen als de AED niet volledig gecontroleerd is!
Zegel is de garantie dat de AED inzetbaar is.



Technisch Team

•  Ophangen van nieuwe buitenkasten en AED’s .

•  Meldingen van problemen nalopen en zo mogel i jk

oplossen.

•  Meldingen van buur tbewoners en passanten.

•  Meldingen van onze andere vr i jwi l l igers .

•  Algemene problemen met a l le  kasten.

•  Al leen met goedkeur ing beheerder.

•  Inzet  op afroep.



ONS DOEL IS HEEL AMERSFOORT

HARTVEILIG

TE MAKEN! 


