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Evaluatie project “6 Minuten Zone Nieuwdorp” 
 
Aanleiding project: 
Tijdens de dorpsraad jaarvergadering in april 2007 heeft de dorpsraad een aantal leefbaarheids 
verhogende initiatieven onder de aandacht van de Nieuwdorpers gebracht. Het realiseren van een 
zogenaamde 6 minuten zone, waarbij een Automatische Externe Defibrillator (AED) bij hartproblemen 
binnen 6 minuten kan worden ingezet was een initiatief dat erg positief werd ontvangen. Het gebruik 
van een AED bij hartfalen binnen de 4 tot 6 minuten verhoogt de kans op overleven van 5% naar 
50% tot 70%. Omdat de aanrijtijden van ambulances naar Nieuwdorp ruim boven de 10 minuten 
liggen en dit bij hartfalen rampzalig is hebben we besloten om dit plan verder uit te werken. 
 
Doelstelling: 
De doelstelling is het creëren van een 6-minuten zone in Nieuwdorp die moet voldoen aan de 
volgende 5 randvoorwaarden.  

1. de AED moet op “IEDER” moment van de dag beschikbaar zijn. (beschikbaar) 
2. de AED moet voor “IEDEREEN” bereikbaar zijn. (bereikbaar) 
3. Mensen moeten weet hebben van de voorziening en deze ook kunnen gebruiken. 

(draagvlak/communicatie) 
4. Het project moet financieel haalbaar zijn (financieel) 
5. er moet sprake zijn van continuïteit in beheer en gebruik (continuïteit) 

Voor dat gestart kon worden met de realisatie moesten deze doelstellingen uitgewerkt zijn 
 
Beschikbaarheid: 
De AED’s moeten altijd benaderbaar zijn. Plaatsing in een niet altijd toegankelijk ruimte zoals een 
sportkantine of dorpshuis is volgens ons goede zaak omdat de voorziening dan alleen beschikbaar is 
tijdens openingstijden.    
 
Bereikbaarheid 
Voorwaarde voor een 6-minuten zone is dat een AED binnen 6 minuten kan worden ingezet. Dat 
betekend dat de AED’s strategisch moeten worden geplaatst. De voorkeurslocatie voor de AED was en 
is nog steeds de ruimte van het pinautomaat bij de Rabobank aan het Oranjeplein. Als alternatief was 
de woning van Arduin beschikbaar. Toen bleek dat de Rabobank geen medewerking kon verlenen aan 
het plaatsen van de AED is besloten eerst te kijken of een woning aan het Oranjeplein beschikbaar 
was. De familie De Vos bleek bereid om de AED aan de gevel te plaatsen zodat plaatsing bij Arduin 
niet nodig was.  
 
Communicatie/Bediening: 
In de maanden december 2007 en januari 2008 is in het dorp een flyer uitgedeeld waarin we de 
status van het project doorgaven en bewoners vroegen om zich als bediener aan te melden. Hier werd 
door meer dan 60 personen op gereageerd. Nadat we het aantal potentiële bedieners hadden konden 
we het financiële plaatje invullen. Na de opleidingen is in het dorp een meterkast kaart uitgedeeld 
waarop de bedieners en de procedure vermeld staan. De media is actief benaderd om het project 
onder de aandacht van bewoners te brengen. 
 
Financieel 
Eind 2007 is bij het Rabobank Coöperatiefonds, gemeente Borsele en RenB wonen een 
subsidieaanvraag ingediend om het plan financieel rond te krijgen. Het Coöperatiefonds zorgde voor 
een aanzienlijke bijdrage. De gemeente Borsele en RenB wonen reageerde afwijzend. Ook na een 



 
herhaald verzoek bleek RenB geen bijdrage te willen verstrekken ondanks dat wij van mening waren 
dat dit initiatief past binnen het bij RenB gevoerde beleid. Tegen de afwijzing van de gemeente was 
wel beroep mogelijk. Nadat we gebruik hadden gemaakt van deze mogelijkheid bleek ons idee in 
tweede instantie toch in aanmerking te komen voor subsidie. We bleven echter zitten met een 
aanzienlijk gat in de begroting. Pas nadat een inwoner van Nieuwdorp aangaf garant te staan voor het 
nog ontbrekende bedrag tot een maximum van 1000 euro was de dekking rond. 
 
Continuïteit 
Er wordt wel eens gezegd; “Een Roll’s Royce aanschaffen kan iedereen maar er in blijven rijden is een 
ander verhaal”. Dit zelfde gaat op voor de AED. Het aanschaffen van de voorziening is één, het 
onderhoud is een andere verhaal. We hebben gekozen om een onderhoudsvrije AED aan te schaffen 
waarbij de kosten voor 5 jaar inzichtelijk zijn. De ZOLL AED plus behoeft behoudens periodieke 
controles geen jaarlijkse servicebeurt. De EHBO draagt zorg voor jaarlijkse actualisering van de lijst 
met bedieners.  
 
Uitvoering project: 
In eerste instantie is geprobeerd om samen met de gemeente Borsele een pilot project op te starten 
zodat op termijn in iedere Borselse kern een vergelijkbare voorziening kan worden gerealiseerd. Deze 
plannen zijn in eerste instantie uitgewerkt met mevr. De Rijke. (toenmalig afdelingshoofd welzijn) 
Toen de plannen vorm kregen is besloten om in samenwerking met de EHBO vereniging de bediening 
te regelen. Toen eind 2007 de samenwerking met de gemeente verbroken werd (De gemeente 
Borsele gaf aan te opteren voor AED’s in de dorpshuizen, wat in strijd is met onze 1e project 
doelstelling) besloten we in goed overleg met de gemeente om het plan in samenwerking met de 
EHBO afdeling door te zetten.  
 
In februari 2008 liet MONIE Nieuwdorp BV ons weten het plan te steunen door een identieke 
configuratie aan te schaffen en aan het bedrijfspand op te hangen. Het plan groeide van 1 naar 2 
AED’s.  In april is bij een 4 tal partijen offerte opgevraagd. We hebben hierbij bewust de hardware 
gescheiden van de opleidingen. 1 mei is besloten om in zee te gaan met het bedrijf MEDAC voor de 
levering van de hardware en de opleidingen door VF reanimatie trainingen uit Goes te laten 
verzorgen. Naast het kosten aspect speelde ook het meedenken van de bedrijven mee. AED’s zijn hot 
en informatie over deze voorzieningen zijn wel eens strijdig met elkaar. 
 
De AED’s zijn de eerste week van juni geleverd en geplaatst. De apparaten zijn in een afgesloten kast 
geplaatst. De sleutel die nodig is om de kast te openen hangt in een sleutelkastje. De kast is voorzien 
van een akoestisch en visueel alarm. De AED’s zijn dusdanig gemerkt dat bij diefstal de herkomst 
altijd te herleiden is. We hebben nog overleg gevoerd met de meldkamer om bij wijze van pilot een 
koppeling aan de meldkamer gerealiseerd te krijgen zoals elders in het land ook wordt uitgevoerd. Dit 
bleek op dit moment “nog” niet haalbaar. Wellicht dat hier op termijn bij kan worden aangesloten. 
 
De cursussen zijn op zaterdag 14 en 21 juni 2008 in Ammekore gehouden. We zijn vol lof over de  
training door VF reanimatietrainingen. Het enthousiasme van trainers en deelnemers gaf ons een 
prettig gevoel. De bewoners van het dorp zijn gedurende het traject diverse malen via website, flyer 
en media geïnformeerd over de status van het project. De inwoners van het dorp ontvangen in juli 
allemaal een meterkastkaart waarin de werking van de voorziening wordt uitgelegd. (zie bijlage) 
 
Financiële verantwoording. 
Onderstaande tabel bevat de financiële verantwoording voor het “6-minuten zone Nieuwdorp” project. 
Kosten Baten
Omschrijving Omschrijving
AED inclusief kast (Dorpsraad) € 2,388.25 Rabobank Cooperatiefonds € 2,400.00
Opleidingen € 1,433.81 "Idee in Aktie" Borsele € 1,000.00
Communicatie € 350.00 Giften € 772.06
Onvoorzien € 0.00 Bijdrage Dorpsraad € 0.00

€ 4,172.06 € 4,172.06
Kosten Baten
AED inclusief kast (Monie) € 2,388.25 Bijdrage Monie € 2,388.25

 
 



 
Conclusie  
 
Positieve punten 
Mede dankzij de vele positieve aanmoedigingen van inwoners en de bereidwillige medewerking van 
een aantal particulieren en bedrijven is het gelukt om Nieuwdorp te voorzien van een 6-minuten zone. 
Onze dank gaat uit naar de EHBO afdeling Nieuwdorp/Borssele, Monie Nieuwdorp BV, Het 
Coöperatiefonds van Rabobank Oosterschelde, Mevr. Elly de Rijke, Rinus Knuit en Arno Wouters van 
de gemeente Borsele, de beheerders van Ammekore, ITN Nieuwdorp, Stichting Arduin, Nederlandse 
Hartstichting, MEDAC, VF Reanimatietrainingen, de familie De Vos en alle bedrijven en instellingen 
die meegeholpen hebben met het verfijnen en perfectioneren van onze plannen. Daarnaast willen we 
de inwoners van het dorp die het project mede mogelijk hebben gemaakt bedanken voor hun 
bereidheid om de AED te bedienen. 
 
Negatieve punten: 
Ondanks het verkrijgen van de subsidie hebben we de medewerking van de gemeente Borsele tijdens 
dit traject node gemist. Het voelde soms zelfs als tegenwerking. Nadat we eind 2007 onaangenaam 
verrast werden met de mededeling dat de gemeente Borsele een andere invulling wilde geven aan het 
plaatsen van AED’s in de kernen hebben we volgens ons in goed overleg besloten ons initiatief door te 
zetten. De afwijzing van de aangevraagde subsidie kwam aan als een erg koude douche. Nadat we 
veel energie in een bezwaarprocedure hadden gestoken en vervolgens ook nog inspanningen moesten 
verrichten om de benodigde handtekeningen te verzamelen kwamen we uiteindelijk in aanmerking 
voor een aanzienlijke bijdrage. Toen we in mei tijdens het aanbieden van plannen voor Nieuwdorp van 
RenB wonen vernamen dat een negatief advies vanuit de gemeente de reden was dat RenB ons 
subsidieverzoek had geweigerd werden de eerder genoemde negatieve gevoelens nog sterker.  
 
Conclusie 
Mede dankzij het enorme enthousiasme van de inwoners van Nieuwdorp heeft de dorpsraad samen 
met de EHBO dit project ondanks de nodige hobbels en tegenslagen tot een goed eind weten te 
brengen. Wij vinden dat gelet op de aanrijtijden van ambulances 6 minuten zones provinciebreed 
moet worden gerealiseerd. We zien in de media dat op diverse plaatsen in Zeeland vergelijkbare 
alternatieven van de grond komen. Wij denken dat ons project hier toch zeker een katalysator functie 
in heeft gehad. Ons project was in eerste instantie als pilot project bedoeld en kan dit nog steeds zijn. 
In plaats van per gemeente apart beleid te vormen lijkt het ons verstandig om naar aanleiding van 
onze ervaringen provinciebreed een uniform AED beleid te ontwikkelen waarbij koppeling met de 112 
centrale een onderdeel is. Koppeling aan meldkamers is elders in het land al opgepakt, en maakt de 
voorziening alleen maar beter. De bediening en opleiding kan het best lokaal worden opgepakt. Wij 
hadden in ons plan gerekend op minimaal 20 bedieners maar we hebben er 3x zoveel. Het lijkt ons 
sterk dat dit in andere dorpen een volslagen ander beeld laat zien. We hopen dat ons plan navolging 
krijgt in het Zeeuwse en willen hierbij uiteraard meedenken.  
 
 
Deze evaluatie is tevens verzonden aan de leden van de gemeenteraad en is ook op onze website 
geplaatst.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
Hans van Dam 
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