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Beleidsplan 2021-2025 - Stichting Reanimatie Dordrecht/Reanimatie Drechtsteden 
 
Schets van de situatie 
 
In de afgelopen jaren heeft Reanimatie Drechtsteden zich verder ontwikkeld tot een 
professionele organisatie. Sinds 2016 is Reanimatie Drechtsteden een door de 
Nederlandse Reanimatie Raad officieel erkend opleidingsinstituut. We kunnen nu ook 
voorzien in de opleidingen van instructeurs en/of her-certificering van instructeurs. 
 
Tevens is Reanimatie Drechtsteden een accrediterende organisatie geworden voor 
bepaalde beroepsgroepen zoals huisartsen, assistenten, praktijkondersteuners en 
verpleegkundigen. 
 
In de afgelopen jaren heeft Reanimatie Drechtsteden de geografische grenzen, die de 
naam Drechtsteden doet vermoeden, ruim verlegd. Inmiddels zijn we door alle 
doelgroepen, zoals beschreven in het huishoudelijk reglement, te vinden ver buiten de 
stadsgrenzen. 
 
Er is nog steeds een nauwe samenwerking met de Nederlandse Hartstichting waar wij  
al jaren trouw reanimatiepartner van zijn. 
 
In 2019 is Reanimatie Drechtsteden volwaardig partner geworden van HartslagNu, 
Hierdoor zijn we in staat om als lokaal beheerder op te treden voor de AED’s en 
burgerhulpverleners in het landelijk opererend alarmeringssysteem van HartslagNu. 
Het lokale beheer beperkt zich tot de gemeenten Dordrecht, Zwijndrecht, H.I.Ambacht 
en de Hoeksche Waard. Hiervoor is een convenant getekend door beide besturen. 
 
Reanimatie Drechtsteden is een volwaardige ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) 
en werkt uitsluitend met vrijwilligers en vrijwillige instructeurs. 
 
 
Visie en Doelstelling 2021-2025 
 
Concreet luidt de visie van Reanimatie Drechtsteden: 
 
Een bijdrage leveren aan het maatschappelijke  en lichamelijke welzijn van de 
medemens, door het organiseren en geven van scholing, op het gebied van reanimatie 
en het gebruik van de AED en andere levensreddende handelingen. Deze scholing zal 
zijn volgens de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad.   
 
Zoals elke stichting wil zij naast een visie ook een doel hebben. Door een duidelijk doel 
neer te zetten geeft dit voor een ieder de handvaten hoe te handelen 
 
De doelstelling van Reanimatie Drechtsteden (S.R.D.):  
 
De S.R.D. wil werken aan het reduceren van het aantal hartdoden.  Dit wordt getracht te 
bereiken door het organiseren en het geven van scholing op het gebied van reanimeren 
en het gebruik van de automatische externe defibrillator (AED). Promotie en stimuleren 
van het gebruik van de AED in de wijk blijft hierbij een belangrijke rol innemen. 
 
Het creëren van 6 minutenzones in samenwerking met de Nederlandse Hartstichting is 
één van de speerpunten van de S.R.D.. Hierbij streven we naar een nauwere 
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samenwerking met reeds bestaande organisaties op dit gebied, zoals EHBO 
verenigingen; reanimatiepartners; rode kruis en besturen meldkamer en gemeentes.  
Vanaf 2019 is er een landelijk opererend burgerhulpverleningssysteem (HartslagNu) 
waarmee AED’s en burgers worden ingezet als aanvulling op de bestaande 
hulpverlening. Wij zullen dit systeem en de dekkingsgraad hiervan blijvend stimuleren 
en ondersteunen. 
 
 
De speerpunten voor 2021 – 2025 zijn weergegeven in de volgende thema’s: 
 
Thema 1 
 
Reanimatie met gebruik van de AED 
 
Per week  zijn 300 Nederlanders het slachtoffer van een hartstilstand. In de regio Zuid 
Holland Zuid zijn dat ongeveer 250 tot 260 slachtoffers per jaar. Dit is de laatste jaren 
een vrij statisch getal.  
Reanimatie Drechtsteden richt het vizier ook de komende 5 jaar op de jeugd en tieners. 
Door campagnevoering en het ontwikkelen en geven van workshops proberen we niet 
alleen de lokale bevolking maar ook zoveel mogelijk jeugd te bereiken. 
 
We zetten de nauwe samenwerking met de Nederlandse Hartstichting voort op het 
gebied reanimatieonderwijs op middelbare scholen.  
Tevens zullen we de komende 5 jaar blijvend proberen om alle middelbare scholen te 
bereiken en te enthousiasmeren voor de workshops. 
 
Om de vaardigheden van reanimeren te leren en te onderhouden is gedegen training 
een vereiste.  Reanimatie Drechtsteden wil de trainingen bereikbaar maken voor de 
volgende doelgroepen: 
 

 Wijkbewoners (6minuten projecten) 

 Middelbare scholieren 

 Sportverenigingen 

 55-plussers 

 Familieleden van hartpatiënten 

 Bedrijven en instellingen 

 Huisartsenposten 
 
Naast deze doelgroepen zal Reanimatie Drechtsteden trainingen/opleidingen gaan 
verzorgen tot instructeur en/of her-certificering instructeurs.  
 
Thema 2 
 
Plaatsen en instrueren van AED’s (Automatische Externe Defibrillator) 
 
In samenwerking met de Hartstichting en HartslagNu zal Reanimatie Drechtsteden zich 
blijvend inzetten om tot een goed dekkend netwerk te komen van 24/7 
publiekstoegankelijke AED’s en beschikbare burgerhulpverleners in de Drechtsteden. 
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Thema 3 
 
Middelen en materiaal 
 
Door sponsoring en inkomsten van cursusgelden is Reanimatie Drechtsteden een 
financieel gezonde stichting. Sinds de Covid-19 pandemie hebben de inkomsten van 
Reanimatie Drechtsteden nagenoeg stil gelegen. We vertrouwen erop dat de situatie in 
2021 weer ten goede zal komen van het praktijk onderwijs en dat de financiële situatie 
weer gezonde vormen gaat aannemen. Ten tijde van het uitkomen van dit beleidsplan is 
dit alles nog erg onzeker. 
 
Indien de financiële situatie het toelaat zal Reanimatie Drechtsteden ook de komende 5 
jaar meegaan met de landelijke en Europese ontwikkelingen. Daar waar nodig zal er 
overgegaan worden tot vervanging en/of aanschaf van innovatieve producten en 
materialen om te zorgen dat we meegroeien met de ontwikkelingen. 
 
Reanimatie Drechtsteden werkt uitsluitend met vrijwilligers die conform de richtlijnen van 
de belastingdienst een vergoeding ontvangen die in verhouding staat met hun 
activiteiten voor Reanimatie Drechtsteden. Een actuele lijst van vrijwilligers/instructeurs 
die oproepbaar zijn voor de stichting is inzichtelijk op het kantoor, locatie Vissersdijk 
Beneden 70 te Dordrecht. 
 
Thema 4 
 
Meegaan met de landelijke ontwikkelingen 
 
Reanimatie Drechtsteden is officieel partner van de Nederlandse Hartstichting en 
conformeert zich aan de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad.  
In 2021 zullen de nieuwe richtlijnen voor de komende 5 jaar bekend worden. Reanimatie 
Drechtsteden werkt uitsluitend met NRR gecertificeerde instructeurs welke op de hoogte 
dienen te zijn van de vigerende richtlijnen. Via nieuwsbrieven en bijscholingen en 
congressen die inhoudelijk de reanimatie ontwikkelingen belichten blijven deze 
instructeurs hun licentie behouden. 
 

Conclusies 
 
De komende 5 jaar zal Reanimatie Drechtsteden zich inspannen om meer bewoners 
van Zuid Holland Zuid te motiveren en te stimuleren tot het volgen van een 
reanimatie/AED cursus. 
In samenwerking met de Nederlandse Hartstichting en HartslagNu streven we naar een 
hartveilige leef - en woonomgeving voor de bewoners van Zuid Holland Zuid. 
Sleutelwoorden zijn; opleiden; promotie; 6minutenzones; burgerhulpverlening; 
samenwerking met overheden en bestuurders. 
 
Reanimatie Drechtsteden heeft géén personeel in vast dienstverband en werkt 
uitsluitend met enthousiaste vrijwilligers om bovenstaande sleutelwoorden een gestalte 
te geven.  


