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Algemeen 
De Stichting Hartwacht Sint-Michielsgestel is op 1 augustus 2013 opgericht en heeft 
een nauw samenwerkingsverband met de drie EHBO-verenigingen binnen de 
gemeente Sint-Michielsgestel.  
Hartwacht is officieel reanimatiepartner van de Nederlandse Hartstichting en heeft 
een ANBI beschikking.  
De bestuursleden en vrijwilligers zijn onbezoldigd. 
 
 
Doelstelling 

De Stichting Hartwacht heeft als doel om, in samenwerking met vele organisaties, 
alle kernen in de gemeente Sint-Michielsgestel ‘Hartveilig’ te houden.  
De gemeente blijft Hartveilig als binnen 6 minuten hulp geboden kan  
worden bij een Hartstilstand. 

- Binnen 6 minuten mensen, die starten met reanimeren. 
- Binnen 6 minuten een AED, die kan worden gezet. 

 
De hulpverleners en AED's zijn aangemeld bij HartslagNU.nl   (een landelijk alert 
systeem gekoppeld aan de meldkamer 1-1-2). 
Eind 2018 waren 64 AED's en 640 hulpverleners aangemeld bij HartslagNU.nl.  
 
 
 
Het jaarverslag wordt u aangeboden door Hartwacht 
Jan Uijlings    Voorzitter   (+ Fondswerving) 
Paul van Dongen   Secretaris  (+ contracten Verzekeringen en Onderhoud)  
Muriel Roos-Pistorius Penningmeester  
Rene van der Burgt   Bestuurslid (+ kern Den Dungen/Maaskantje) 
Ad Hessels    Bestuurslid (+ kern Sint-Michelsgestel/Halder/Gemonde,  
      en coördinatie Onderhoudsteam) 
Sjef de Laat    Bestuurslid (+ kernen Berlicum en Middelrode) 
Els van Pinxten   Database Onderhoud en Verzekering 
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Resultaten in 2018 
Het besef van de inwoners van Sint-Michielsgestel om graag in een Hartveilige 
gemeente te wonen heeft geleid tot betrokkenheid in 2018 bij de vele  
buurtinitiatieven. Samen met de sponsoren (o.a. Ondernemersverenigingen, 
Gemeente, Rabobank en vele zakelijke -privé en ook parochiële sponsoren) is het 
mogelijk geworden om de laatste “blinde vlekken” weg te werken.  
Daardoor kon op 4 april 2018 met B&W en ca 150 inwoners in het gemeentehuis, de 
kernen van de gemeente Sint-Michielsgestel Hartveilig verklaard worden. 
De nauwe samenwerking met de EHBO-verenigingen heeft ervoor gezorgd dat 
wederom vele hulpverleners in 2018 trainingen hebben kunnen volgen. 
Hartwacht heeft haar draagvlak en bekendheid verder versterkt.  
 
De activiteiten in 2018 zijn zich vooral gaan concentreren op: 

 
• Het wegwerken van de zogenaamde ‘blinde vlekken’ door AED’s aldaar te 

plaatsen. Dit was mogelijk door ondersteuning van de 
Ondernemersverenigingen Berlicum (OVB) en Sint-Michielsgestel (OSMG), 
Rabobank en Hartstichting.  

• het stimuleren van (herhalings-)trainingen als hulpverlener, verzorgd door de 
EHBO-verenigingen, 

• het stimuleren van het aanmelden van hulpverleners en AED’s bij de landelijke 
alert organisatie HartslagNU.nl, 

• het uitbouwen van een Onderhoudsteam, om de AED’s up-to-date te houden, 
• het aanbieden van verzekeringen voor de AED-systemen . 
• Het werven van fondsen o.a. structurele gemeentelijke subsidie.  

 
De kern Gemonde werd door de burgemeester Dhr. Pommer in 2015 als eerste 
Hartveilig verklaard.  
In 2018 zijn de volgende resultaten behaald: 

• De kernen Berlicum en Middelrode zijn Hartveilig geworden. 
Mede door ondersteuning van de Ondernemersvereniging Berlicum (OVB), 
konden extra 8 AED’s en buitenkasten geplaatst worden. Trainingsactiviteiten 
door EHBO vereniging Damiaan leverden vele hulpverleners op 

• De kernen Gestel, Den Dungen en Maaskantje zijn Hartveilig geworden.  
Door ondersteuning van de Ondernemersvereniging Sint-Michielsgestel 
OSMG), de Rabobank en de Hartstichting, konden extra 12 AED’s in 
buitenkasten geplaatst worden. Trainingsactiviteiten door EHBO vereniging 
Michaël en Den Dungen leverden vele hulpverleners op. 

• De investeringsfase van Hartwacht werd door bereiken van de Hartveilige 
kernen, afgesloten en de exploitatiefase kon opgestart worden. 

• De aanvraag voor een structurele gemeentelijke subsidie, voor een bijdrage 
aan de exploitatiefase van Hartwacht, is gehonoreerd. 
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De kwantitatieve gegevens sinds onze oprichting worden hieronder weergegeven:  
 

• het aantal bij HartslagNu.nl aangemelde AED-systemen in de Gemeente 
Sint-Michielsgestel: 
Eind 2013 à    1 
Eind 2014 à  22 
Eind 2015 à  33  
Eind 2016 à  37  
Eind 2017 à   56 
Eind 2018 à   64   
 

• het aantal bij HartslagNu.nl aangemelde hulpverleners: 
Eind 2013 à  135  
Eind 2014 à  263 
Eind 2015 à  360 
Eind 2016 à  435  
Eind 2017 à   553 
Eind 2018 à   640 

 
• het aantal oproepen door HartslagNU.nl: 

2013 à  17  
2014 à  16 
2015 à  4 
2016 à  8 
2017 à  10 
2018 à  23    
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Onderhoud, montage en het up-to-date houden van de AED-systemen  
Het onderhoudsteam bestaat uit 12 vrijwilligers, die getraind zijn in het onderhouden 
van de AED’s en de buitenkast. Een vrijwilliger is gespecialiseerd in de montage en 
installatie van de buitenkasten.  
Het onderhoudsteam heeft in 2018 haar werkzaamheden verder uitgebouwd. 
 
Om het periodiek onderhoud van de AED’s en 
de buitenkasten te verzorgen zijn aan de 
bezitters/eigenaren van AED’s 
onderhoudscontracten aangeboden.  
Eind 2018 waren in totaal 66 contracten 
afgesloten. 
 
Twee keer per jaar worden de AED’s en 
buitenkasten door het onderhoudsteam 
gecontroleerd en op de vervangingsdata de 
accu en/of elektrodesets vervangen.  
Ook na een inzet van de AED worden de 
AED’s binnen 24 u gecontroleerd. 
 
 
 
Verzekering van de AED-systemen 
In 2018 hebben wij ons verzekeringsconcept voor de buitengeplaatste 24x7 AED-
kasten uitgebreid.  
Eind 2018 heeft Hartwacht totaal 53 AED-systemen als intermediair kunnen 
verzekeren. 
 

Fondswerving 
In de periode 2013-2018, de investeringsfase, heeft Hartwacht met hulp van en in 
nauwe samenwerking met vele organisaties en personen, AED’s-Buitenkasten en 
trainingen ten bedrage van ca € 140.000,- weten in te zetten.  
Na de implementatie van onze afspraken met de Ondernemersvereniging Gemonde, 
PCI en andere partijen kon reeds in 2015 de kern Gemonde Hartveilig verklaard 
worden. 
De kernen Berlicum en Middelrode werden eind 2017 Hartveilig met o.a. 
medewerking van de Ondernemersvereniging Berlicum (OVB) en Rabobank. 
En de kernen Sint-Michielsgestel, Den Dungen en Maaskantje werden Hartveilig met 
medewerking van de Ondernemersvereniging Sint-Michielsgestel, Rabobank en 
Hartstichting. 
De structurele subsidie aanvraag bij de gemeente voor een bijdrage in de kosten van 
de exploitatiefase 2017-2027, is gehonoreerd.  
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Vooruitblik 2019 

 
Na het afsluiten van de investeringsfase zal Hartwacht in de exploitatiefase de 
aandacht hoofdzakelijk richten op het behouden van de Hartveiligheid door: 
 
• De continuïteit van de inzetbaarheid van de AED’s te bewaken  

o.a. door het vervangen van accu’s-batterijen-elektroden. 
• Het onderhoudsteam te versterken. 
• Het aanbod voor onderhoud te vergroten naar alle AED’s binnen de gemeente 

(ook indien deze niet 24x7 beschikbaar en aangemeld zijn bij HartslagNu.nl) 
• Het verzekeringsaanbod uit te breiden  
• De samenwerking met de EHBO-verenigingen te intensiveren. 
• De relatie met de eigenaren/beheerders verder uit te bouwen. 
• De inzet van BuurtInformatieNetwerken en buurtcoördinatoren te starten.  
• De contacten met HartslagNu te intensiveren 
• Het onderhouden van de relaties met onze sponsoren o.a. gemeente, 

Rabobank, Ondernemersverenigingen e.a. 
• Activiteiten om het aantal inzetbare hulpverleners op peil te houden. 
• Vervanging van AED’s en buitenkasten bij einde levensduur 
• Media aandacht 
• Continue aandacht voor fondswerving 

 
 
Ingeschat wordt dat uiteindelijk >70 AED systemen in de kernen van Sint-
Michielsgestel geplaatst worden. De uitbreiding vindt nu in de buitengebieden plaats. 
En dat >650 hulpverleners aangemeld zijn en blijven. 
Het plan wordt verder geëffectueerd om, aan de hand van onderhoudscontracten, het 
onderhoudsteam te kunnen inzetten voor alle AED’s die zich binnen onze gemeente 
bevinden. Ook voor de eigenaar/beheerder van de AED worden bijeenkomsten 
gepland, waarbij de mogelijke inzet gevraagd wordt voor een blijvende buurtgerichte 
aandacht voor (herhalings-)trainingen. 
De contacten met HartslagNu worden geïntensiveerd o.a. om ook efficiënter gebruik 
te kunnen maken van hun database. 
Contacten met de Hartstichting blijven voortgezet worden om een duidelijke 
wisselwerking te houden over landelijke en regionale ontwikkelingen. 
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MET DANK AAN DE SPONSOREN 

        PCI  

 

 

 

         

 

 

 

 

En vele organisaties en particulieren. 


