AED in uw complex –
omdat bij een hartstilstand
elke seconde telt
Bij Vesteda zien we graag dat u zich bij ons thuisvoelt. Uw gevoel van veiligheid ligt
ons daarbij na aan het hart. Daarom laten we een AED installeren aan de gevel
van uw complex. Bij een eventuele hartstilstand is zo’n AED (Automatische
Externe Defibrillator) nu altijd binnen handbereik – een veilige gedachte. De AED
wordt door City AED Nederland geplaatst en beheerd.

5 vragen over de AED
in uw complex
Waarom laat Vesteda AED’s plaatsen?
Bij een hartstilstand daalt de overlevingskans met 10%
per minuut. Snel reanimeren is daarom van levensbelang.
Als er binnen 6 minuten met een AED wordt gereanimeerd,
dan verdubbelt de overlevingskans. De ambulance mag er
15 minuten over doen om bij het slachtoffer te komen, dat
duurt dus te lang. Daarom zorgen wij ervoor dat er een City
AED dicht bij de woning is en 24/7 bereikbaar is voor u en
voor (burger)hulpverleners. Daarmee is uw woonomgeving
voortaan weer een stukje veiliger – Vesteda draagt er graag aan bij.

Op welke plekken hangen de AED’s?
Elke AED hangt dicht bij de voordeur van het gebouw. Zo kunnen burgerhulpverleners,
bewoners, en omwonenden er makkelijk bij.

Weten hulpverleners ook waar de AED’s hangen?
City AED Nederland meldt de AED van uw complex aan bij 112 / Hartslagnu.nl. Zodra een
hartstilstand bij 112 wordt gemeld, worden burgerhulpverleners in de buurt opgeroepen
om de City AED op te halen en het slachtoffer daarmee te reanimeren.

Mag ik zelf een AED gebruiken? Zo ja, hoe werkt zo’n apparaat?
Een City AED is eenvoudig in gebruik. In geval van een hartstilstand mag in principe iedereen de
AED gebruiken. Het apparaat vertelt precies wat u moet doen. Burgerhulpverleners hebben
er al eerder mee geoefend en weten precies hoe het werkt. Wilt u zelf kunnen reanimeren, volg
dan eerst een reanimatiecursus.

AED’s hangen buiten. Worden ze dan niet vernield?
Het vernielen of stelen van een levensreddende AED is natuurlijk zeer ernstig, maar komt
gelukkig weinig voor. De AED zit in een veilige buitenkast met alarm en verlichting en is
internationaal geregistreerd. Als er wat aan de hand is met de City AED, neem dan gerust
contact op met City AED Nederland. Meer hierover leest u op www.city-aed.nl.

Meer weten over de City AED’s?
Lees meer vragen en antwoorden op:

www.city-aed.nl/bewoners

