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Wat is AED-Alert?
AED-Alert is een systeem dat via een sms-bericht op de mobiele
telefoon burgers in kan schakelen om handelend op te treden in het
geval van een hartstilstand. AED-Alert zorgt ervoor dat direct na de
melding bij de meldkamer, getrainde burgers worden ingeschakeld om
snel hulp te kunnen bieden.
Een deelnemer kan gevraagd worden om direct naar het slachtoffer te
gaan en te starten met reanimatie of om eerst een AED te halen en
dan naar het slachtoffer te gaan en, indien nodig, te starten met
defibrilleren.
Het systeem alarmeert deelnemers efficiënt en doelgericht. Er wordt
gestart vanuit een cirkel met een straal van 500 meter. Uitgangspunt
hierbij is dat er minimaal 30 hulpverleners en twee AED's moeten
worden gevonden.
Wanneer hier niet aan wordt voldaan wordt de straal vergroot naar
750 meter en volgt dezelfde procedure. Wordt er dan nog steeds niet
aan de criteria voldaan wordt de straal nogmaals vergroot tot 1000
meter en worden alle gevonden hulpverleners en AED's binnen deze
straal gealarmeerd. Verder vergrootten van de straal is gezien de
afstand tot het slachtoffer geen optie.
Op deze wijze wordt voorkomen dat te veel hulpverleners ineens
worden gewaarschuwd.
Het kan dus voorkomen dat u geen sms krijgt en een bekende een
straat verder wel. Dat komt dan omdat u net op de grens van de
cirkel met de straal van 500 meter woont en dat er in de eerste cirkel
al 30 of meer hulpverleners en twee AED's zijn gevonden.

Hoe

erkt AED-Alert?

Melding slachtoffer bij 112
De gemeente Eindhoven heeft 4 Public Access AED s ter beschikking.
Iemand heeft een hartstilstand gekregen in de Nassaustraat 54.
www.aed-alert.nl/index.php?hash=ee93ba6ad9ad08ae3df1f06c4d317174
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Als de meldkamercentralist de postcode van de plaats waar het
slachtoffer ich bevindt invoert, selecteert AED-Alert automatisch alle
postcodes binnen een straal van 500 meter van de e postcode.
In de database van AED-Alert itten gegevens van mensen die ich als
vrijwilliger hebben aangemeld en hulp kunnen en willen bieden in geval
van nood.

S ar reanima ie

AED-Alert stuurt nu automatisch een sms-bericht naar de e
mensen: "Ga naa Na a
aa 54 en a
eanima ie"

S ar defibrilla ie

Binnen een straal van 400 meter van elke AED, die binnen 1000 meter van het
slachtoffer hangen, ijn 2 burgers aanwe ig die opgegeven hebben dat ij
kunnen defibrilleren
AED-Alert stuurt automatisch een sms-bericht naar de e 6 mensen: "Ga
naa J liana
aa 21 en haal de AED, pincode: Geen. Ga dan
naa Na a
aa 54"

De personen binnen het gebied van een andere AED krijgen uiteraard een
ander bericht:
"Ga naa Ma

i

aa 25 en haal de AED,

pincode: 1221V. Ga dan naa Na

a
aa 54"
www.aed-alert.nl/index.php?hash=ee93ba6ad9ad08ae3df1f06c4d317174
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pincode: 1221V. Ga dan naa Na

a

aa 54"

U ziet dat bij de tweede AED een pincode staat vermeld. DIt betekend dat de
AED is opgeborgen in een kast die geopend dient te worden door het intoetsen
van een pincode. Het afsluiten van kasten was altijd een probleem aangezien
de AED altijd beschikbaar moet zijn. Met AED-Alert is het mogelijk om gebruik
te maken van afgesloten kasten aangezien de pincode in het bericht naar de
hulpverlener wordt meegestuurd.
Ook kan gebruik gemaakt worden van een zogenaamde AED-Alert kast welke
automatisch geopend wordt na het uitsturen van een AED-Alert sms door de
meldkamer.

AED-Alert B.V.

Ekkersrijt 1121

5692 AD Son

M: info@aed-alert.nl

www.aed-alert.nl/index.php?hash=ee93ba6ad9ad08ae3df1f06c4d317174

Powered by Alletha

3/3

