Plan Menkema massaal
achter komst eigen AED
UITHUIZEN - De gemeente
Eemsmond heeft het kastje betaald, de woningstichtingen
SUW en Marenland gezamenlijk de AED en de buurt Menkema in Uithuizen heeft gezorgd dat er bijna dertig buurtbewoners zijn die nu bij een
hartstilstand directe hulp kunnen bieden. Voorzitter Edwin
Balkema van de buurtvereniging en zelf werkzaam op de in
Uithuizen gestationeerde ambulance weet hoe belangrijk
een AED kan zijn.
Balkema: ,,We hebben een hele actieve buurtvereniging maar ook
een vrije oude bevolkingssamenstelling. Ik werk zelf op de ambulance, maar als die weg is ben je afhankelijk van de ambulance uit
Winsum of Appingedam. Een AED
in een wijk met relatief veel 65plussers is dan ook een hele goede
zaak en kan levens redden. De eerste zes minuten na een hartstilstand zijn namelijk cruciaal. Maar
een AED is één ding, je hebt ook
mensen nodig die hem kunnen bedienen. Daartoe hebben we een

werkgroep gevormd en vervolgens
geïnventariseerd wie daarvoor opgeleid wilde worden. De belangstelling was overweldigend en veel
groter dan we hadden verwacht.
Een groepje van tien leek ons prima om te beginnen, maar we hadden na de eerste oproep al veertig
kandidaten. Daaruit hebben we
weer een selectie gemaakt. Van de
eerste groep zijn er inmiddels
tweeëntwintig opgeleid en dinsdag
zullen daar naar verwachting nog
zes bij komen.”
In alle straten van de wijk Menkema wonen mensen die de AED
kunnen bedienen. De AED zelf
heeft een plekje gekregen, bij
mensen aan huis, centraal in de
wijk. Via Hart Veilig Nederland
volgt een oproep als er hartproblemen in de wijk zijn en worden de
deelnemers op hun gsm gewaarschuwd. Er worden bij een alarm
twee groepen gevormd. Wijkbewoners die het dichtst bij wonen verzorgen de eerste reanimatie, anderen zorgen ervoor dat de AED uit
de plek van bestemming komt, in
afwachting van de ambulance.
,,Voor ambulancepersoneel is het
heel plezierig als er al gereani-

meerd wordt”, zegt Edwin Balkema uit ervaring. ,,Voordat we uitrukken, is er toch al een anderhalve minuut voorbij want we zitten
niet in de auto.”
De actie van de buurtvereniging is
in zeer goede aarde gevallen bij de
woningcorporaties die dan ook
graag hun steun hebben verleend.
Het bijzondere is dat de AED in
een kastje hangt bij een woning
van Woongroep Marenland, terwijl
het merendeel van de woningen in
de wijk eigendom is van Stichting
Uithuizer Woningbouw. Gerke
Brouwer, directeur-bestuurder van
de Woongroep Marenland: ,,Wij
vinden het een geweldig initiatief
en zorgen voor de stroomvoorziening van de accu en verzorgen tien
jaar lang het onderhoud.” Collega
Harry Oosting van de SUW: ,,Wij
hebben de AED gesponsord en dat
doen we graag omdat we zien dat
deze unieke actie de leefbaarheid
in de wijk ten goede komt en het
partijen verbindt. Dat juichen zowel wij als Marenland van harte
toe. Eigenlijk mogen we als woningcorporatie niet zomaar aan
sponsoring doen maar dit huurdersinitiatief in combinatie met de

Vanaf links Bert Rozema, Carina Bakker (secretaris buurtvereniging), Edwin Balkema, Gerke Brouwer en Harry Oosting bij de plek waar de AED voorlopig hangt.
leefbaarheid maakt het mogelijk
het wel te doen.” De gemeente
Eemsmond heeft ook meegewerkt
en de financiering van de kast
waarin de AED hangt voor haar rekening genomen.
De actieve wijk heeft uiteraard

ook zelf bijgedragen. ,,Mede dankzij vrije giften hebben we twee
poppen en een oefen-AED kunnen
aanschaffen”, zegt Edwin Balkema. ,,Daarnaast kost de opleiding
van de mensen veel geld.”
Ook Bert Rozema van de buurtver-

eniging is blij dat het plan zo goed
ontvangen is. ,,Gemeenschappen
en dorpen zijn door de aanstaande
herindeling straks toch meer op
zichzelf aangewezen en hebben
baat bij goede initiatieven die vanuit henzelf komen.”

