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Vragen van het lid Bushoff (PvdA) aan de Minister van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport over AED’s in Nederland (ingezonden 22 maart 2023). 

Vraag 1
Hoeveel Automatische Externe Defibrillators (AED’s) zijn er in Nederland? 

Vraag 2
Hoe heeft het aantal AED’s zich afgelopen jaren ontwikkeld? 

Vraag 3
Heeft u een specifiek doel voor het aantal AED’s of de bereikbaarheid daarvan 
in Nederland? Zo nee, bent u bereid een doelstelling te formuleren? 

Vraag 4
Bent u het eens met de Hartstichting die aangeeft dat er op veel plekken in 
Nederland dringend een AED nodig is?1 

Vraag 5
Kunt u een beeld geven van de regionale spreiding van de AED’s in Neder-
land? Wat is de kans dat er een AED in de buurt is als je in een kleine 
gemeente woont, vergeleken met een grote gemeente? 

Vraag 6
Vindt u het ook belangrijk dat er ook in dunbevolkte gebieden een AED in de 
buurt is? 

Vraag 7
Welke acties onderneemt u om tot een landelijk dekkend netwerk te komen? 

Vraag 8
Hoeveel verschillende soorten en merken AED’s zijn er in Nederland? 

1 Hartstichting, 21 maart 2023, «Mist jouw buurt een AED?» (https://www.hartstichting.nl/help-
mee-met-tijd/reanimatie/AED)
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Vraag 9
Bent u ermee bekend dat de bediening van verschillende soorten/merken 
AED’s kan verschillen, bijvoorbeeld in de manier waarop ze geopend moeten 
worden, opgestart en/of de elektrodestickers opgeplakt dienen te worden? 

Vraag 10
Ziet u ook een risico in de verschillen tussen verschillende soorten AED’s, 
gezien de hulpverlener vaak met één soort heeft geoefend en elke seconde 
telt? 

Vraag 11
Bent u bereid om te onderzoeken of meer uniformiteit in het aanbod van 
AED’s kan bijdragen aan de publieke gezondheid en op welke manier dit 
bewerkstelligd kan worden?
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