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Belangenvereniging maakt 
werk van meer AED’s

De Belangenvereniging Norg is
momenteel druk doende om een
uitgebreider netwerk te realise-
ren van (openbare) AED’s. Dit is
nodig, omdat in Norg op dit mo-
ment slechts één AED 24 uur per
dag beschikbaar is. Deze hangt bij
de hoofdingang van De Brinkhof.
“Voor een dorp als Norg is dat
veel te weinig”, zo geeft het be-
stuur van de vereniging aan. De
voorbereiding van het initiatief
werd in de tweede helft van 2018
al achter de schermen gestart.

“Er komen vijf extra openbare lo-
caties bij in 2019. Dit is noodzake-
lijk om een goede dekking te
realiseren. Bij hartfalen is het let-
terlijk van levensbelang dat ie-
mand binnen uiterlijk 6 minuten
hulp krijgt. De vijf nieuwe AED’s
komen bij De Norgerberg (Lange-
loërweg), Dr. Nassaucollege
(Schoolstraat), vv Gomos (Scha-
pendrift), De Vijversburg (Meent)
en De Wiekslag (Grootveenweg).

Behalve bij de Vijversburg is mo-
menteel op elke andere locatie al
wel een AED beschikbaar, maar
nog niet openbaar en dus ook niet
24 uur per dag”, zo laat het be-
stuur weten. “De bepaling van
goede locaties neemt wat tijd in
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Peesterstraat 6, Norg
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Voor onderhoud groot

en klein moet u bij 

Garage Brummel zijn.
Onderhoud en verkoop alle merken

beslag. Je moet kijken naar de be-
reikbaarheid van bepaalde gebie-
den, het aantal inwoners per wijk,
de risicogroeperingen, plaatsen
waar al AED’s hangen, een rede-
lijke verdeeldheid qua dekking, en-
zovoorts”.

De AED’s komen net als bij De
Brinkhof in een kast aan de buiten-
gevel te hangen. Die kasten kun-
nen via een code worden
geopend. Deze code wordt op af-
stand ‘ingeschoten’ door de meld-
kamer en de burgerhulpverlener
krijgt hem via een sms of app bin-
nen op de mobiele telefoon. Hier-

voor moet je echter wel zijn aan-
gesloten bij Hartslag-Nu. Om je
aan te sluiten bij Hartslag-Nu is het
noodzakelijk dat je in het bezit
bent van een geldig reanimatie-di-
ploma. Want hoewel o.a. op inter-
net nog wel eens anders wordt
beweerd, mag je officieel zonder
dit diploma geen AED bedienen.
“Je leest altijd wel dat iedereen
hem mag gebruiken, maar het is
niet alleen een kwestie van stic-
kers plakken en op een knop druk-
ken”, legt bestuurslid Remko
Nieboer uit.  
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Extra AED-locaties
In Norg zijn overigens nog een aantal extra locaties waar een AED
hangt, die beperkt beschikbaar zijn. De meeste tijdens openingstij-
den. Voorbeelden zijn de praktijk voor fysiotherapie aan de Roeg-
hoornweg, de beide huisartsenpraktijken, het Molenduinbad, Hotel
Karsten en enkele particulieren die een AED thuis hebben. De Belan-
genvereniging gaat bekijken of deze AED’s op beperkte tijdstippen
kunnen worden meegenomen in de alarmering. We hebben met dit
plan overigens ook nog steeds een zogenaamd ‘grijs gebied’, want de
oostkant van Norg, inclusief de Oosterduinen, verdiend nog de no-
dige aandacht. We gaan daar in een later stadium over brainstor-
men, als het Oosterveld wat meer vorm gekregen heeft. Wellicht is
de het geplande zorghotel op de plaats van De Vluchtheuvel een
optie voor een 7e AED.

Akkoord voor betere jeugdhulp
De twaalf Drentse gemeenten en de jeugdhulpaanbieders Ac-

care, Ambiq, Cosis, GGZ Drenthe en Yorneo in Drenthe willen

zorgen voor een kwalitatief goed jeugdhulpaanbod tegen be-

taalbare kosten. Daarvoor hebben zij onlangs een akkoord on-

dertekend om de jeugdhulp in Drenthe anders en goedkoper te

organiseren. Met het Bestuurlijk Transformatie Akkoord spre-

ken de partners af hiermee samen aan de slag te gaan.

In heel Nederland was in 2017 het tekort op het totale jeugdhulp-
budget van gemeenten 605 miljoen euro. Ook binnen de jeugdhulp-
regio Drenthe hadden de meeste gemeenten in 2017 een tekort op
het jeugdhulpbudget. De verwachting is dat ook over 2018 een te-
kort ontstaat. Met het ondertekenen van dit akkoord maken de ge-
meenten en de jeugdhulpaanbieders samen afspraken hoe tot een
andere en betaalbare jeugdhulp te komen. Denk hierbij aan: meer
preventie en eigen verantwoordelijkheid, het normaliseren en niet
onnodig medicaliseren van het gedrag van kinderen, sneller jeugd-
hulp dichtbij huis om opschalen te voorkomen, betere samenwer-
king door de één gezin-één plan-één regisseur-aanpak en het
terugdringen van de regeldruk. Het akkoord is een vervolg van het
Jeugdzorgstatement Drenthe en is ondersteunend aan het landelijke
Transformatieplan Zorg voor Jeugd 2018-2020.
Het akkoord is deel van een groter geheel om de tekorten in de
jeugdhulp terug te dringen. Zo wordt ook een beroep gedaan op het
Rijk om de bezuinigingen bij de decentralisatie van de Jeugdhulp in
2015 bij te stellen. Ook willen de deelnemers aan het akkoord meer
samenwerking tussen alle partners die betrokken zijn bij jeugdhulp,
zoals onderwijs, jeugdgezondheidszorg, huisartsen, welzijn en de
kleinere jeugdhulpaanbieders. 


