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Uw aanvraag voor een buitenkast – lees dit eerst! 
 
Voordat u een buitenkast aanvraagt, vragen wij u vriendelijk om onderstaande details 
goed door te lezen. Dit om teleurstellingen of retourzendingen te voorkomen. 
 
Buitenkast 
 
De buitenkast wordt in principe in donkergroen transparant geleverd. Levering in 
rood is op aanvraag ook mogelijk (indien leverbaar door onze leverancier). 
 
De buitenkast kan bij woonhuizen, met name als er weinig gevelruimte is, als “groot” 
worden ervaren. Deze omvang is nodig om alle typen AED in onder te kunnen 
brengen. Wij vragen u nadrukkelijk om hier goed over na te denken voordat u een 
buitenkast aanvraagt. Is de AED vanaf de straat niet onmiddellijk te vinden, 
overweeg dan om een bordje/sticker met AED-symbool en pijltje of zo iets op te 
hangen. 
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Er moet een vrije plek op een buitenmuur zijn, zo dicht mogelijk bij het formele adres 
op google maps. Hier worden de burgerhulpverleners namelijk naar toegestuurd. Het 
is wel mogelijk om aanvullende locatiebeschrijvingen op te geven, maar die wordt bij 
een alarmering niet toegezonden (deze is alleen via de app vooraf te lezen), maar 
liever de kast op zo’n locatie installeren dat iedereen de kast meteen kan vinden. De 
locatie zou idealiter goed verlicht moeten zijn. Hou er rekening mee dat de 
burgerhulpverleners die de AED ophalen onder hoge stress zijn. Hoe simpeler de 
AED te vinden is, des te beter. 
 
De kast het liefst onder een afdak hangen en zo dat deze niet in de volle zon kan 
hangen in de zomer. 
 

 
 
Plaatsing aan een hek of schutting is ook mogelijk, mits er een stroomvoorziening 
dicht in de buurt is (NB: adapter nodig; zie hieronder). De adapter moet dan wel in 
een waterdichte kast worden geplaatst. 
 
De buitenkast is rond, diameter 48cm. Diepte kast (kap en grondplaat): 18cm. 
Gewicht 6,7 kg. 
 
De kast heeft een stroomvoorziening nodig voor de LED-verlichting en de 
warmteplaat. Deze wordt van achteren door de muur of van opzij aangesloten. Er 
moet dus in principe een gat met doorsnede min. 6mm door de muur geboord 
worden. Bij een zware dragende betonmuur van een flatgebouw of kantoorgebouw 
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kan dit niet door een DHZ-er worden uitgevoerd; hiervoor is een gespecialiseerd 
betonboringsbedrijf nodig. Bij gewone steensmuren of lichte betonmuren is het geen 
probleem. 

 
De stroomdoorvoer zit ong. 7 cm van de rand van de grondplaat. Draden kunnen 
achter de kast in de grondplaat worden toegevoerd, vanaf diverse kanten. Er wordt 
een sjabloon meegeleverd voor de 4 schroefgaten en het gat voor de 
stroomaansluiting. Bij het nieuwe type kast, kan de stroomaanvoer ook van 
opzij/boven/onder plaatsvinden. De kabel kan dan in een kabelgootje worden 
aangevoerd. Aansluitsnoer warmte-LED plaat: rubber, 0,5 cm lengte 2,90m. 
Netadapter dient in principe binnen geplaatst te worden en aldaar aangesloten te 
worden op 230V via een stekker/wandcontactdoos. Lengte netsnoer 1m. Details 
adapter: 24VDC 92W @20 graden. Stroomverbruik is gering (afhankelijk van 
temperatuur in de kast). 
 
Let op: binnen komt een transformator met 230V en zwakstroom aansluiting. Idealiter 
moet die in een (meter)kast worden weggewerkt. Bij publieke ruimtes is het 
verstandig de transformator ergens hoog (onder plafondplaten) of in een speciaal 
kastje weg te werken. Dit om te voorkomen dat iemand per ongeluk de stekker eruit 
trekt. Wij hebben beugels om de transformator op de muur te monteren (kosten 
ongeveer Eur 15).  
 
Ingebouwd luid alarm (via ingebouwde magneet in de kap): 2 AAA batterijen. Reset 
knop om het alarm tijdelijk uit te schakelen op het alarmkastje rechts (onderop het 
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kastje bij de nieuwe modellen, bovenop bij de oude modellen). Batterijen dienen een 
keer per jaar vervangen te worden. 
 
Zie ook: http://rotaid.com/files/pdf/NL/BROCHURE_SolidPlusHeat_NL.pdf 
 
Wifi dekking 
 
Als de AED over wifi beschikt (zoals de PhysioControl CR2 zonder 3G), dan is het 
voor maximaal nut van deze functionaliteit noodzakelijk dat er wifi dekking is op de 
locatie van de kast. Dit kunt u testen door op de beoogde locatie met een mobiele 
telefoon of tablet op het betreffende wifi netwerk in te loggen en te kijken of er 
voldoende dekking (streepjes) is. Let op: de AED’s antennes zijn enigszins 
afgeschermd door de electronica. De dekking moet dus beter dan minimaal zijn.  
 
De AED wordt dan geprogrammeerd met de wifi code (beveiligingssleutel van het 
netwerk). Is er ook een “landingpage” (professionele systemen), dan moet deze 
omzeild kunnen worden (vraag uw IT afdeling). Onze eigen standaard AED heeft 3G. 
Wifi is dan nuttig als backup, maar niet noodzakelijk. Het wifi-gebruik beperkt zich tot 
het eenmaal per maand doorgeven van de status van de AED of bij tussentijds 
gebruik van de AED/storingen. Verder vinden firmware downloads via wifi 
automatisch plaats. 
 
Voor wifi is het noodzakelijk dat degene die de AED programmeert de beschikking 
heeft over de SSID (naam van het netwerk) en het wachtwoord.  
 
Monteren/installeren 
 
Elke goede DHZ-er kan in onze ervaring de kast installeren. Behalve het normale 
gereedschap heeft u vaak een lange boor nodig die door de muur een gat kan 
maken voor de doorvoer van de kabel.  
 
Het Reanimatie Netwerk Amersfoort heeft een technisch team bestaande uit 
vrijwilligers, waarvan een aantal met een elektrotechniek achtergrond. Wij bieden 
aan om gratis de buitenkast te installeren op een geschikte locatie. Voorafgaand aan 
de aanvraag van de buitenkast is het handig als een van onze monteurs langs komt 
om de beoogde locatie te beoordelen. 
 
In principe gaan we ervan uit dat er op de locatie aan de binnenzijde een stopcontact 
aanwezig is. Is dat niet het geval, dan kan een van onze vrijwilligers er een 
aanleggen. Dit gebeurt in principe op uw kosten (alleen materiaalkosten, tenzij 
verwaarloosbaar) en op uw verantwoordelijkheid. Wilt u dit niet, dan kunt u een 
erkende elektricien opdracht geven een stopcontact aan te leggen.  
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Onze monteur kan ook de AED programmeren. Bij wifi moet de monteur dan de 
beschikking krijgen over SSID (netwerknaam) en wachtwoord. Wilt u dat niet, dan 
kunt u deze codes eventueel in het installatieprogramma intikken op de laptop van de 
monteur. Het installatieprogramma/de laptop slaan die code niet lokaal op. Hij wordt 
alleen in de AED geprogrammeerd. 
 
Montage/installeren is gratis bij buitenkasten/AED’s die aangemeld worden bij 
hartslagnu met een adres binnen de gemeente Amersfoort. De werkzaamheden 
gebeuren door ervaren vrijwilligers/DHZ-ers die hiervoor niet betaald krijgen. Wij 
vragen commerciële partijen om de montage/installatie door hun eigen installateur te 
laten doen. Wij behouden ons voor om niet te monteren/installeren als naar onze 
mening het om een ongeschikte locatie gaat of wij van mening zijn dat de 
montage/installatie potentieel moeilijk/gevaarlijk zal zijn (bijv. bij zeer dikke dragende 
(betonnen) muren). De Stichting Reanimatie Netwerk Amersfoort accepteert geen 
aansprakelijkheid voor eventuele schade, tenzij sprake is van opzet of grove schuld. 
Als wij aansprakelijk zijn, zal deze beperkt worden door het bedrag dat de 
vrijwilligersverzekering van de gemeente Amersfoort zal uitkeren. 
 
Geen slot maar andere anti-diefstalmaatregelen 
 
In eerste instantie werden onze buitenkasten voorzien van een cijferslot. De code 
wordt dan aan de opgeroepen burgerhulpverleners toegezonden bij hun alarmering. 
In de praktijk leverde het openen van het slot, met name bij duisternis, vertraging op 
bij het ophalen van de AED. In sommige gevallen kreeg de burgerhulpverlener, in de 
stress van het moment, de kast helemaal niet open.  
 
Na 4,5 jaar ervaring blijkt het risico op vandalisme en diefstal zeer beperkt te zijn. We 
hebben twee gevallen van diefstal gehad (een AED is teruggevonden) en een geval 
van vandalisme waarbij de AED is meegenomen (deze is intact teruggevonden). Bij 
een afgesloten kast is de kast opengebroken waardoor de schade nog groter was. 
 
Wij adviseren daarom om de buitenkast niet af te 
sluiten. 
 
Sinds het najaar 2020 is het voorwaarde voor een 
gratis buitenkast dat er geen slot geplaatst wordt. 
 
In plaats van een slot gebruiken we nu 
breekzegels. Hierdoor wordt het “even kijken” naar 
de AED voorkomen. Bij het ophalen van een AED 
valt het breekzegel eraf zodra de kast 
opengedraaid wordt. Het voordeel van breekzegels 
is bovendien dat de beheerder gemakkelijk kan 
zien of de kast open geweest is. 



Stichting Reanimatie Netwerk Amersfoort  
 

	

 
Op verzoek krijgt de AED beheerder van ons (gratis) een set breekzegels. 
 
Als extra veiligheidsmaatregel bieden wij aan (zolang onze voorraad strekt), de AED 
te etsen met “Reanimatie Netwerk Amersfoort”. Deze ets is niet te verwijderen. 
Daarnaast voorzien wij de AED van SDNA, een synthetisch DNA. Dit is met UV-licht 
op te sporen en uit te lezen. De SDNA code leidt, via een database, naar het 
Reanimatie Netwerk Amersfoort. Zie https://www.sdna.nl 

 
 
Zowel de kast als de AED worden voorzien van stickers waaruit o.m. blijkt dat SDNA 
is toegepast; deze stickers bevatten ook onze contactgegevens. 
 
De gedachte is dat deze maatregelen de AED minder interessant maken om te 
verkopen. Bovendien wordt het, als de AED wordt meegenomen en niet wordt 
teruggebracht, gemakkelijker om de AED aan ons te linken. In de praktijk wordt bij de 
vondst van een AED door politie, handhaving of burgers, contact met ons 
opgenomen. Wij kunnen dan aan de hand van de kenmerken van de AED bepalen 
waar deze thuishoort en de AED terug (laten) bezorgen. 
 
Het aanbrengen van etsing, SDNA en breekzegels is gratis voor AED’s die in een 
buitenkast binnen de gemeente Amersfoort worden geplaatst en zijn aangemeld bij 
hartslagnu.nl. Dit geldt zolang onze voorraad strekt. Aanvragen kan via 
info@reanimatienetwerk-amersfoort.nl 
 
Check uw opstalverzekering. Bij veel verzekeringen is een AED in een kast aan de 
buitenmuur ook verzekerd. Vraag zonodig uw verzekeringsmaatschappij of 
assurantieadviseur. Meld nadrukkelijk dat de kast niet zal worden afgesloten. 
 
Het is ook mogelijk om bij aanschaf van een Rotaid kast een diefstal/vandalisme 
verzekering voor 4 jaar af te sluiten voor ong. Eur 185,00 (incl. ass.bel). Het is niet 
nodig om de kast af te sluiten.  
 
Toch een slot? Dan goede verlichting nodig 
 
Sluit u de kast toch af met een slot (en is dit niet in strijd met de voorwaarden voor 
een gratis kast), dan moet u ervoor zorgen dat de slotcode ook in het donker goed in 
te stellen is. Dit vereist goede verlichting, die op het slot schijnt. Let ook op hoe u het 
slot bevestigt. Is de zijde waarop de code moet worden ingesteld goed te zien? Soms 
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is dat alleen het geval als het slot op een bepaalde manier in de slotbeugel wordt 
gehangen. 
 
Als de ophaler het slot niet open krijgt, is het vrij zinloos om de AED in een 
buitenkast te hangen.  
 
Wifi/3G AED’s 
 
Deze AED’s geven via wifi (alleen lokaal) of via 3G (ook buiten de locatie) hun status 
door aan ons beheerssysteem Lifelink. De eigenaar kan hiervoor ook een toegang 
aanvragen bij ons of de leverancier. Wij hebben toegang tot alle AED’s in Amersfoort 
van dit type. De eigenaar alleen tot zijn eigen AED’s. Bij een goede verbinding geeft 
de AED een keer per maand zijn actuele status door. Bij niet tijdig inmelden volgt een 
melding. Ook volgt een melding bij openen van de AED, inzet van de electroden en 
bij verplaatsing van de AED buiten de locatie.  
 
Om verbinding te kunnen maken mag de AED niet in een metalen kast geplaatst 
worden (kooi van Faraday). Ook plaatsing binnen een met staal versterkte betonnen 
omgeving verhindert goede verbinding. 
 
Maandelijkse controle en controle na alarmering 
 
De beheerder wordt geacht de AED en de buitenkast maandelijks te controleren op: 

- Aanwezigheid van de AED 
- Geen schade aan de kast 
- Aanwezigheid van het breekzegel 
- Knipperen van het controlelampje van de AED 

 
Als de AED meegenomen is in een alarmering, krijgt de beheerder van de AED die 
geregistreerd is in HartslagNu, een bericht dat de AED mogelijk is ingezet. 
HartslagNu kan niet zien of de AED is opgehaald. De ophaler wordt geacht de AED 
terug te brengen en ons te bellen/mailen. Dit laatste gebeurt vaak niet. 
 
De beheerder zou na een dergelijk melding moeten controleren: 

- Of de AED is meegenomen (zegel verbroken) en weer is teruggebracht. 
- Of het electrodenpakket is opengemaakt (een opengemaakt electrodenpakket 

moet vervangen worden omdat de lijm na blootstelling aan de lucht na verloop 
van tijd niet meer goed plakt). 

- Of onderdelen van de hulpset gebruikt zijn (schaar, beademingsmasker). 
Deze moeten schoongemaakt worden (met >70% alcohol of ander 
desinfectiemiddel) 

- Of, na gereedmaken van de AED voor een nieuwe inzet, de kast weer is 
afgesloten met een nieuw breekzegel. 
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Als het electrodenpakket geopend is geweest, dient het vervangen te worden. 
 
Totdat dit vervangen is, dient de AED in mijnhartslagnu.nl UITGESCHAKELD te 
worden. De AED kan immers niet meer worden ingezet. Na vervanging, de AED 
weer inschakelen via mijnhartslagnu.nl. Lukt dit niet, mail ons dan op 
databeheer@reanimatietnetwerk-amersfoort.nl en wij regelen dit voor u (geef op 
welke AED dit betreft). 
 
De vervangingskosten van de electroden (en bij gecombineerde accu/electroden 
packs de kosten van vervanging van het pack) kunnen gedeclareerd worden bij de 
ambulancedienst (als de AED is opgeroepen via hartslagnu). In de loop van 2021 
wordt deze regeling vervangen door vervanging in natura door de 
leverancier/distribiteur/importeur van het type AED. Nadere info over hoe dit gaat 
werken volgt in de loop van 2021.  
 
AED-controleurs 
 
Om de beschikbaarheid van AED’s in ons netwerk zoveel mogelijk te garanderen, 
hebben wij ook vrijwilligers die regelmatig langs AED’s lopen. Zij controleren alleen 
op afstand of de AED er nog is, een aangebracht breekzegel er nog is, er 
bijzonderheden zijn m.b.t. de kast en/of de locatie en (indien zichtbaar) het 
controlelampje knippert. Als zij bijzonderheden constateren, melden zij dat aan ons. 
Wij stellen de beheerder op te hoogte. Afhankelijk van de gemaakte afspraken, 
sturen wij monteurs om problemen op te lossen.  
 
Wij doen dit in aanvulling op de taken van de eigenaar/beheerder. In principe is het 
de taak van de eigenaar/beheerder om gebreken te herstellen en/of onderdelen te 
vervangen. Wij kunnen daar bij helpen (maar de kosten zijn voor de 
eigenaar/beheerder tenzij wij expliciet andere afspraken hebben gemaakt). 
 
Overnemen normale beheer 
 
Op verzoek kunnen wij (gratis) het normale beheer van de eigenaar overnemen. Wij 
worden dan ook beheerder binnen het hartslagnu systeem en reageren op 
meldingen. Kosten van vervanging/herstel blijven voor de eigenaar, tenzij wij expliciet 
andere afspraken hebben gemaakt). Op dit moment zijn wij bijvoorbeeld beheerder 
van alle AED’s in buitenkasten bij de gemeentelijke sportvoorzieningen en 
parkeergarages/fietsenstallingen.  
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Vragen en aanvragen voor hulp 
E info@reanimatienetwerk-amersfoort. 
 
Bij dringende problemen: bel 033-833 0 833 keuze 1.  ALLEEN BIJ SPOED 
 
Wilt u met ons bellen buiten spoed, vul dan een terugbelverzoek in op onze website 
https://www.reanimatienetwerk-amersfoort.nl/Contact/Terugbelverzoek/ 
 


