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AED, AANSCHAF EN BEHEER 

Speeltuin De Speelderij in Volendam heeft een AED en volgens voorzitter Hans Schoorl is een 

groot aantal van de vrijwilligers getraind hier mee te werken. Buurt- en speeltuinvereniging West 

in Gorinchem toonde interesse in een AED. 

Hans Schoorl legt uit hoe je het dan het beste aanpakt. "Belangrijk is dat de mensen die bij de 

speeltuin zelf staan kunnen reanimeren in combinatie met een AED. Welke vrijwilligers kunnen 

dit al en wie zijn er geïnteresseerd om het te leren? Je kunt hiervoor het beste contact leggen met 

een lokale EHBO vereniging of bijvoorbeeld de lokale afdeling van het Rode Kruis. Die geven deze 

opleidingen. Bedrijven verzorgen ze ook, maar zijn vaak veel duurder. Wat betreft de aanschaf 

van een AED zelf is het goed om te kijken of er elders in de gemeente al bijvoorbeeld 

buurtinitiatieven zijn. Gezamenlijk inkopen levert meestal een extra korting op. Verder is het 

goed als in dezelfde omgeving veel van dezelfde types gebruikt worden. Vaak zie je dat lokale 

organisaties ook tijdens lessen trainingsapparaten gebruiken van het zelfde model", aldus 

Schoorl. 

De voorzitter verder: "Wij hebben de AED als speeltuin zelf betaald, maar er zijn gemeenten die 

dergelijke initiatieven financieel ondersteunen. Ook partijen als de Rabobank of het VSB fonds 

staan positief tegenover dit soort zaken. Ik zou adviseren, maar ik heb ook goede ervaring 

hiermee via de lokale EHBO-vereniging, om niet de goedkoopste AED aan te schaffen van een 

erkend merk. Wij kozen voor een AED van Medtronic (via AED Solutions). Prima service, en het 

zijn ook AED's die hier bijvoorbeeld door de professionele hulpverleners gebruikt worden. De 

apparaten gaan meer dan tien jaar mee, dus service heb je niet echt nodig. Houd er rekening mee 

dat een AED plus goede buitenkast, die van ons hangt altijd buiten, zo rond de 1.800 euro kost. 

Maar ook hier, kijk of je bij de inkoop kan aansluiten bij een lokaal initiatief. Je 

onderhandelingspositie is dan beter. De onderhoudskosten vallen mee. Je kunt zelf inspecties 

doen, vergelijkbaar met het bijhouden van het logboek bij speeltoestellen. Eens in de anderhalf 

tot twee jaar moet er een nieuwe batterij in. Die zijn vrij prijzig, ongeveer 160 euro". 

“Gezamenlijk AED- 
apparatuur inkopen levert 
meestal een extra korting op.” 
 
Hans Schoorl, voorzitter De 
Speelderij in Volendam 


