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Marken, oktober 2012 

 

Uitnodiging presentatie AED op 

maandag 8 oktober a.s. om 20.00 uur (tot max. 21.30 uur) 

in de hal van dorpshuis Het Trefpunt 
 

Aan de inwoners van Marken. 

 

Bij een hartstilstand is hulp in de eerste 6 minuten van levensbelang 

Elke week worden 300 Nederlanders buiten het ziekenhuis getroffen door een hart- of 

circulatiestilstand. Dat zijn zo’n 15.000 slachtoffers per jaar. De meeste slachtoffers vallen in 

en rond het huis. Minder dan 10 procent overleeft het. 

De overlevingskans van slachtoffers is het grootst wanneer omstanders binnen 6 minuten: 

 een hartstilstand herkennen en 112 bellen 

 starten met reanimeren 

 reanimeren ondersteunen met defibrilleren met de Automatische Externe Defibrillator 

(AED) 

 

De kans op overleving van de acute fase van een hartstilstand is sterk afhankelijk van de 

tijdsduur dat effectieve hulp beschikbaar komt, en daalt elke minuut met 10% 

Enkele feiten op een rij: 

 Jaarlijks wordt er landelijk ca. 15.000 maal een hartstilstand geconstateerd. 

 Hiervan heeft 10-20% overlevingskansen mits de ambulance binnen 11 á  12 minuten 

ter plaatse is. 

 Hiervan heeft 50-70% overlevingskansen indien een AED binnen 4 á 5 minuten wordt 

ingezet. 

 Elke minuut die voorbijgaat zonder defibrillatie daalt de overlevingskans met 10% 

 

In het gebied Marken-Uitdam wordt de gestelde norm-aanrijtijd van 15 minuten voor 

ambulances niet altijd gehaald. In veel gevallen kan men pas minuten later ter plaatse zijn en 

in het toeristenseizoen kan het soms nog langer duren. Daarmee daalt de kans op overleving 

vrijwel naar nul. 

 

Vanwege bovengenoemde redenen is in 2007 de Stichting AED Marken-Uitdam opgericht, 

met als doel AED’s voor Marken en Uitdam aan te schaffen. In 2007 is het gelukt om 

vijf AED’s aan te schaffen en te plaatsen in de kern Marken (4) en Uitdam (1). 

 

De afgelopen jaren zijn de AED’s al een aantal malen ingezet, waardoor het nut van deze 

apparaten al snel werd aangetoond. 
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De AED’s  worden bediend door vrijwilligers van de EHBO, de brandweer en de KNRM volgens 

een vast protocol. Alle vrijwilligers zijn in het bezit van een reanimatie diploma (incl.AED 

bediening) . De vrijwilligers moeten regelmatig op herhaling om hun diploma geldig te houden  

zodat zij bekend zijn en blijven met de nieuwe reanimatierichtlijnen. 

 

Omdat wij het belangrijk vinden dat ook alle inwoners van Marken op de hoogte zijn van de 

aanwezigheid van de AED’s en hoe te handelen wanneer u denkt dat iemand getroffen wordt 

door hart- of circulatiestilstand, willen  wij onze stichting bij de inwoners van Marken 

opnieuw onder de aandacht brengen en wel op maandag 8 oktober a.s.  

 

De invulling van de avond zal zijn: 

 Uitleg protocol (wat moet u doen als iemand getroffen wordt door een hartstilstand) 

 Waar hangen de AED’s en wat kunt u doen 

 Demonstratie van de AED  
 

 

Financiën 
De aanschaf van de AED’s is grotendeels gefinancierd door de inwoners van Marken (en 

Uitdam). De jaarlijkse kosten voor de AED’s zijn ca. € 3.500 deze kosten zijn voor 

onderhoudscontracten AED’s, de piepers en afschrijving. Voor deze kosten zijn wij 

afhankelijk van giften van inwoners en subsidie van de Gemeente Waterland. Wij prijzen ons 

gelukkig met een vaste groep “donateurs” die ons al jarenlang steunen door middel van een 

incassomachtiging. Door deze machtiging zijn wij verzekerd van een vast inkomen, hetgeen 

voor de continuïteit van onze Stichting van groot belang is. Wilt u ons ook vast steunen vul 

dan onderstaande machtiging in. Maar ook met een éénmalige gift zijn wij blij !! U kunt ons 

steunen door een bedrag over te maken op onze rekening 1121.65.737. 

 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

MACHTIGING voor jaarlijkse incasso 
 

Ja, noteer mij als sympathisant van de Stichting AED Marken-Uitdam 

 

Ondergetekende heeft gekozen voor een automatische afschrijving en machtigt hierbij de penningmeester van 

Stichting AED Marken-Uitdam om een bedrag af te schrijven van het volgende bankrekeningnummer: 

 

  Bank nummer               

 

 

Naam  _____________________________________        geboortedatum………………………. 

 

Adres  _____________________________________        telefoonnummer.................................. 

 

Postcode _____________  Handtekening _______________________     

   

 

Bedrag:  ____________________     per jaar 

 

 

De ingevulde machtiging kunt u inleveren bij het bestuur van de Stichting t.w. 

Penningmeester - Corina de Wit, Buurterstraat 1 

Voorzitter  -  Hette Teerhuis, Minneweg 25 

Secretaris  - Neel Huurman, De Pieterlanden 2 


