Dekking AED’s per provincie per 9 februari 2020
Drenthe
In Drenthe is 73% van de 775 aangemelde AED’s 24 uur per dag beschikbaar. In grotere steden zoals
Emmen en Assen zijn nog meerdere AED’s nodig om alle woonkernen goed te kunnen bedienen. Een
aantal andere steden, zoals bijvoorbeeld Hoogeveen, is al goed op weg, maar heeft nog enkele AED’s
nodig om het netwerk te verbeteren.
Flevoland
In Flevoland zijn Zeewolde en Dronten voorbeelden waar de dekking van 24 uur per dag beschikbare
AED’s al goed geregeld is in de woonkernen. In Lelystad en Almere zijn nog grotere aantallen AED’s
nodig om de dekking op orde te krijgen. De provincie telt in totaal meer dan 440 AED’s, waarvan 63%
24 uur per dag beschikbaar is.
Friesland
In Friesland heeft Leeuwarden nog meerdere AED’s nodig om de dekking overal op orde te krijgen. Wel
zijn er de laatste maanden meerdere nieuwe 24 uur per dag beschikbare AED’s aangemeld in de
hoofdstad. Een goede ontwikkeling op weg naar een betere AED dekking in alle woonkernen. In de
kleinere plaatsen in Friesland is over het algemeen sprake van een goede dekking. Hier en daar is dan
nog een enkele AED nodig. De stad Joure heeft alle woonkernen met AED’s gedekt. In grotere plaatsen
zoals Sneek en Drachten is veelal nog een handvol AED’s wenselijk. De provincie telt in totaal meer
dan 980 AED’s, waarvan ongeveer 68% 24 uur beschikbaar is.
Gelderland
Gelderland heeft in totaal meer dan 2700 aangemelde AED’s. Daarvan is meer dan 72% 24 uur per dag
beschikbaar. In Noord-Oost Gelderland is de dekking op de meeste plekken goed op orde. Hier en daar
is nog een extra AED wenselijk. In Apeldoorn en Arnhem zijn nog meerdere AED’s nodig om de
dekking overal op orde te krijgen. Lingewaard is een voorbeeld van een gemeente die de dekking goed
geregeld heeft. Er zijn hier veel AED’s dag en nacht beschikbaar. Nijmegen is goed op weg, maar kan
nog een goede hand vol AED’s extra gebruiken.
Groningen
In Groningen zijn kleinere woonkernen zoals Ten Boer en Bedum goed op weg. Daar zijn vaak nog
slechts enkele AED’s nodig. In de stad Groningen is nog een groter aantal AED’s nodig om de dekking
in alle woonkernen op orde te krijgen. In totaal zijn er in de provincie nu meer dan 600 AED’s
aangemeld. Daarvan hangt ongeveer 63% buiten en is dag en nacht beschikbaar.
Limburg
Limburg doet het ten opzichte van de andere provincies al erg goed wat betreft een goed dekkend
AED-netwerk. Van de meer dan 1400 aangemelde AED’s is ruim 75% 24 uur per dag beschikbaar voor
burgerhulpverleners. In een aantal plaatsen zijn nog wat AED’s nodig om alle woonkernen goed te
kunnen bedienen. Bijvoorbeeld in Velo, Weert en Maastricht.
Noord-Brabant
Noord-Brabant is al goed op weg naar een dekkend AED-netwerk. Van de ruim 3800 AED’s die zijn
aangemeld is 76% dag en nacht beschikbaar. Veel steden en dorpen hebben al een volledige dekking
of hebben nog slechts een paar AED’s nodig. Veghel, Sint Michielsgestel en Eersel zijn voorbeelden
van steden waar de dekking al goed op orde is. De grotere steden zoals Breda, Tilburg en ‘sHertogenbosch zijn goed op weg. Daar zijn al veel wijken goed gedekt, maar er is nog een aanvulling
nodig om overal een AED in te kunnen zetten. Eindhoven heeft nog een groter aantal AED’s nodig om
een totale dekking te kunnen realiseren.
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Noord Holland
Van de ruim 2400 AED’s die in de provincie Noord-Holland zijn aangemeld, is meer dan 71% 24 uur per
dag beschikbaar. In plaatsen zoals Amsterdam en Zaandam zijn nog een groot aantal AED’s nodig om
de dekking op orde te krijgen. Alkmaar en Den Helder zijn goed op weg naar een volledige dekking en
hebben in een aantal woonkernen nog een paar AED’s nodig. In plaatsen zoals Bergen, Opmeer en
Castricum is de dekking in de woonkernen al goed op orde.
Overijssel
Van de meer dan 2000 AED’s die in Overijssel zijn aangemeld, is 76% dag en nacht beschikbaar. Veel
plaatsen zijn al goed op weg voor een sluitende dekking en hebben hier en daar nog enkele AED’s
nodig, zoals Oldenzaal en Den Ham. Zwolle heeft nog een wat groter aantal AED’s nodig om de
dekking op orde te krijgen. Hengelo en Enschede kunnen beide nog een handvol AED’s gebruiken om
alle woonkernen te kunnen bedienen.
Utrecht
In de provincie Utrecht is 64% van de ruim 1500 aangemelde AED’s 24 uur per dag beschikbaar.
Breukelen en Driebergen zijn voorbeelden van plaatsen die de dekking in de woonkernen al goed
hebben geregeld. Amersfoort is goed op weg en heeft hier en daar nog een extra AED nodig. De stad
Utrecht blijft achter, daar zijn nog veel AED’s nodig om de dekking op orde te kunnen krijgen.
Zeeland
Van de ruim 650 AED’s in Zeeland is 68% 24 uur beschikbaar. Op het eiland Zeeuws-Vlaanderen zijn
nog de meeste AED’s nodig. In onder andere Terneuzen en Hulst is het netwerk nog niet dekkend
genoeg om overal de woonwijken goed te kunnen bedienen. De steden Goes en Middelburg zijn goed
op weg naar een sluitende dekking. Hier en daar is nog een enkele AED wenselijk.
Zuid-Holland
Bijna 64% van de ruim 3100 AED’s in Zuid-Holland is nu 24 uur per dag beschikbaar. Weer een kleine
stijging ten opzichte van een half jaar geleden. Steden zoals Dordrecht, Gouda en Delft zijn al goed op
weg, maar hebben nog extra AED’s nodig om alle wijken te kunnen bedienen. Ook zijn er plaatsen die
nog een enkele AED kunnen gebruiken of al helemaal zijn gedekt zoals Wassenaar, Papendrecht en
Oud-Beijerland.
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