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6 Openbare AED’s op BT Schiebroek

Wat doet een AED?

De stichting BIZ Schiebroek heeft met behulp van
de gemeente Rotterdam 6 openbare AED’s
geïnstalleerd op het bedrijventerrein. Op
onderstaande kaart vindt u de exacte locaties.

Bij een hartstilstand staat het hart meestal niet
helemaal stil. Dat lijkt alleen zo. De hartkamers
worden heel snel en chaotisch geprikkeld,
waardoor ze niet meer samentrekken. Dit heet
ventrikelfibrilleren. Een AED is dan nodig om het
hart te resetten en weer normaal te laten
kloppen. Dit resetten noemen we defibrilleren.

AED bedienen
Een AED bevat 2 elektroden die je op de borstkas
van het slachtoffer moet plakken. Als dat gebeurd
is, analyseert de AED het hartritme en je krijgt
precies te horen wat je moet doen: doorgaan met
reanimeren of op de knop drukken om een schok
toe te dienen. De AED geeft geen schokopdracht
als het hart echt stil staat of als iemand
bewusteloos is, maar het hart goed functioneert.
De roodgekleurde zijn de AED’s die openbaar
toegankelijk zijn en de blauwgekleurde zijn AED’s
van ondernemers die in de regel alleen tijdens
openingstijden beschikbaar zijn. Heeft u ook een
AED, maar staat deze nog niet vermeld? Geef dit
dan door aan de parkmanager, zodat ook deze
kan worden vermeld.

Wie mag een AED bedienen?
Iedereen mag een AED gebruiken. Maar het is wel
beter om dit te leren en oefenen tijdens een
reanimatiecursus. Je leert hoe een AED werkt en
je oefent met het aansluiten en bedienen. Als
je dan een keer echt een AED moet gebruiken
geeft dat zekerheid en gaan er geen kostbare
minuten verloren.
Begin volgend jaar zal de stichting BIZ een
reanimatiecursus
aanbieden
aan
de
ondernemers.

Nieuwe app om
veiligheid te doen

Wat is een AED?
Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is
een draagbaar apparaat dat het hartritme weer
kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt
door het geven van een elektrische schok.

meldingen

over

De stichting BIZ is er veel aan gelegen om het
bedrijventerrein zo veilig mogelijk te maken en te
houden. Dat dit zijn vruchten afwerpt blijkt wel uit
het aantal incidenten dat plaatsvindt op het
bedrijventerrein. Deze zijn sinds een aantal jaar
op één hand te tellen en daar zijn we verheugd
over. Toch kan het voorkomen dat u of uw
medewerkers zich onveilig voelt of onraad ruikt.
In dat geval hopen wij dat u daar melding van
maakt. Dit kan altijd bij de parkmanager of anders
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via een nieuwe app van de gemeente Rotterdam:
VeiligR.

resultaten van deze samenwerking spreken
boekdelen: Er is minder sprake van overlast en
criminaliteit. De leegstand is enorm teruggelopen
en het bedrijventerrein ziet er keurig verzorgd uit.
Daarnaast worden grote stappen gezet om ons
bedrijventerrein ook Energiepositief te maken.
Kortom samenwerking loont en wij hopen deze
samenwerking ook voor de periode 2021 – 2025
voort te zetten.

Nieuwe wensen, Nieuwe plannen

VeiligR is een applicatie voor smartphones
waarmee je snel en makkelijk een probleem
meldt bij de gemeente Rotterdam. Meteen op de
plek én het moment dat jij het signaleert. Binnen
vier tellen heb je locatie, probleem en foto
gemeld met de VeiligR app. Download hem nu!

Komend jaar stemmen voor nieuwe BIZ
Zoals u weet hebben de ondernemers en
vastgoedeigenaren in 2015 gestemd voor de BIZ
2016-2020. 5 jaar lang heeft de stichting BIZ zich
namens alle ondernemers en vastgoedeigenaren
ingezet voor een nog beter bedrijventerrein en de

Om ook in oktober 2020 weer over voldoende
draagvlak te beschikken, zal de stichting BIZ een
nieuw onderzoek gaan starten, die tot een nieuw
BIZ Plan zullen gaan leiden. Begin volgend jaar
zullen de ondernemers worden bezocht om hun
wensen, ideeën en suggesties te bespreken. Ook
de vastgoedeigenaren zullen worden gevraagd
hun input te leveren zodat wij een goed plan
kunnen maken die op voldoende stemmen
kunnen rekenen. Heeft u nu al behoefte aan een
gesprek hierover? Neem dan contact op met de
parkmanager
via:
parkmanagement@vbsrotterdam.nl of bel 06-53 738 703

Vragen en opmerkingen?
Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan
contact op met de parkmanager Edwin Markus,
telefoon: 06 - 53 738 703 of stuur een e-mail
bericht
aan:
parkmanagement@vbsrotterdam.nl.
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