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AED 

Wet- en regelgeving 
Richtlijnen reanimatie 

MDR (Medical Device Regulation) 

 

Toelichting 
AED (Automatische Externe Defibrillator) 
 
Een AED is een hart reanimatie apparaat waarmee men een elektrische schok aan het hart 
kan toedienen. De defibrillator is voorzien van twee elektroden die op de borstkas van het 
slachtoffer geplaatst moeten worden. Deze elektroden meten wat er in het hart gebeurt. Op 
basis van deze informatie kan de AED meten of er sprake is van een verstoord hartritme en of 
het nodig is om een elektrische schok toe te dienen. 
 
Als er onvoldoende elektrische activiteit aanwezig is dan zal de AED geen schok adviseren, 
maar instructies geven om te starten met reanimeren en borstcompressies uit te voeren. Als 
borstcompressies effectief zijn, zorgen deze ervoor dat er weer bloed door het hart gepompt 
wordt, waardoor de elektrische activiteit toeneemt. Indien er (weer) voldoende elektrische 
activiteit in het hart aanwezig is, zal de AED een schok kunnen toedienen. 

 

Voorschriften 
De positie waar een AED geplaatst gaat worden, wordt als kritisch bestempeld. Een AED dient 
bij voorkeur 24/7 vrij bereikbaar te zijn, om een goede stap in de richting van de gewenste 
“6 minuten zone” te raken. Er zijn bedrijven of instellingen die eisen stellen aan de exacte 
locatie van de AED, dit is echter niet wettelijk bepaald. Andere belangrijke aandachtspunten 
voor de positionering van een AED zijn: 

• De hoogte van de opstelling (iedereen moet erbij kunnen). 

• De verte van de opstelling (hoe ver moet men reiken om de AED te pakken). 

• Mogelijke obstakels (een neergeklapt zonnescherm, geparkeerde auto’s, uitstallingen 
bij winkels, etc.). 

• Een kast die gemakkelijk opengaat. 

• Voorzien van een bordje of sticker met duidelijke aanduiding van de locatie. 
 
Vanaf 26 mei 2021 dienen nieuwe AED’s voorzien te zijn van een FDA en/of CE keurmerk 
volgens de laatste voorschriften uit de MDR (Medical Device Regulation). Voorheen was dit de 
MDD (Medical Device Directive). Het verschil tussen de oude MDD en de nieuw geldende MDR 
is kort samengevat: 
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AED 

- Ieder medisch hulpmiddel binnen de MDR dient aan dezelfde eisen te voldoen. Daarbij 
dient klinisch aantoonbaar te zijn dat ook de AED correct werkt, veilig is voor gebruik 
en onder normale omstandigheden te allen tijde bereikt waar deze voor bedoeld is. 

- Ook de software van medische hulpmiddelen, waaronder de AED, dienen in 
bovengenoemde punten mee beoordeeld te worden. De software is dus een onderdeel 
van het product.  

- De fabrikant en eigenaar dienen de vereiste documentatie de gehele levenscyclus bij 
te houden, waarbij de fabrikant ook het risicomanagement dient te beheersen. 

- Ieder medisch hulpmiddel dient gedurende de gehele levenscyclus te traceren te zijn 
middels een uniek identificatienummer (UDI).  

 
Let daarbij op dat vanaf 2024 geen AED’s meer verkocht mogen worden welke voldoen aan de 
oude MDD. Tot die tijd mag het huidige type dat nog onder de MDD geproduceerd is, geleverd 
worden. Bestaande AED’s hoeven pas na 2024 vervangen te worden door AED’s welke onder 
de MDR geproduceerd zijn, indien deze hun einde levensduur bereikt hebben. 
 

Naleving voorschriften 
Het AED Keurmerk Instituut stelt de volgende belangrijke criteria aan een AED: 

• De AED moet in goede staat zijn en klaar voor gebruik, er mogen geen beschadigingen 
zijn die invloed kunnen hebben op het functioneren ervan. 

• De AED moet in de juiste omgeving hangen waar deze beschermd is tegen stof, kou of 
warmte. Hangt de AED-kast buiten? Dan is een kast met goede klimaatbeheersing 
belangrijk. 

• Klimaateisen voor de buitenkast; verwarmt bij minimaal 5 graden Celsius. De kast 
ventileert bij minimaal 30 graden Celsius. 

• In de buitenkast wordt bij voorkeur laagspanning gebruikt. De voeding (220 Volt) is 
buiten de kast gemonteerd. Alleen wanneer het totale systeem CE is gekeurd voor 
veilig gebruik buiten kan 220 Volt in de kast worden gebruikt. 

• De kast wordt bij voorkeur niet met een slot afgesloten, maar met een geregistreerd 
zegel. Een eventueel codeslot werkt naar behoren en geeft na het invoeren van de 
code direct toegang tot de kast. Een eventuele sleutel is direct bij de kast, 
bijvoorbeeld door een breekglas, bereikbaar.  

• De AED mag niet ouder zijn dan 10 jaar. 

• De AED wordt jaarlijks getest met een externe AED-tester. Tijdens deze test moet de 
AED een aantoonbare schok geven waarvan de waarde overeenkomt met de schok die 
het apparaat volgens de fabrikant moet geven. 

• De houdbaarheidsdatum van de defibrillatie-electroden moet na de eerstvolgende 
keuringsdatum liggen. 

• De batterij heeft nog voldoende capaciteit tot aan de volgende keuringsdatum. 
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AED 

• De AED bevat de meest recente, beschikbare software (update firmware) en 
protocollen. 

 

Onderhoud 
De AED’s moeten regelmatig nagekeken worden. Onderhoud is essentieel voor het 
functioneren van een AED. Dit onderhoud kan door vrijwilligers plaatsvinden, maar u kunt ook 
met de leverancier van uw AED bespreken hoe het onderhoud wordt geregeld, door wie en 
wat de onderhoudskosten ervan zijn. 
 

Vervanging 
Als een AED gebruikt is, moeten in ieder geval de plakelektroden en de chip of tape 
vervangen worden. Soms kan ook vervanging van het ophangsysteem of andere 
onderdelen noodzakelijk zijn. 
 
Hoewel de apparaten onderhoudsvrij worden verkocht, is het ronduit gevaarlijk om een AED 
na aanschaf te negeren. De belangrijkste reden daarvoor is de levensduur van de batterijen 
en de elektroden. Batterijen gaan ongeveer vier jaar mee, elektroden twee jaar.  
De defibrillator geeft zelf aan of een onderdeel, zoals de batterijen, vervangen moet worden. 
Standaard flikkert er een groen ledlampje op het apparaat. Als er iets mis is met het 
apparaat, dan brandt het lampje rood. Het is aan te raden om iedere dag even te controleren 
of het lampje niet van kleur is veranderd. 
 

Documenten 
- Bewijs verzegeling wandkast in openbare ruimte. 
- Rapport jaarlijkse test met AED-tester. 
- Bewijs vervanging accu’s. 
- Bewijs vervanging electroden. 
- FDA/CE keurmerk conform MDR indien >26 mei 2021. 
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