
Eerste laadpaal met openbare AED in Delft
Laadpalen voor elektrische auto’s worden levensreddend in woonwijken
Amsterdam, 17 juli 2018 – Technologiestad Delft is de eerste gemeente ter wereld waar een

laadpaal voor elektrisch rijden is uitgerust met een Automatische Externe Defibrillator (AED).

Deze Nederlandse uitvinding wordt gezien als dé oplossing voor het schrijnende tekort aan

goede AED-locaties. Vanochtend is de laadpaal onder toeziend oog van buurtbewoners, door

PvdA-wethouder Karin Schrederhof (portefeuille Wonen, WMO en Sport) onthuld.

Onthulling van de eerste EVBox laadpaal met AED vanochtend in Delft.

AED’s zijn apparaten waarmee hulpverleners een elektrische schok toe kunnen dienen aan een

persoon met een hartstilstand zodat diens hart weer het juiste ritme krijgt. Elk jaar kunnen er in

Nederland 2500 mensen gered worden van de dodelijke gevolgen van een hartstilstand, als er

binnen 6 minuten gereanimeerd wordt met een AED.

Levensreddende samenwerking       

https://actueel.hartstichting.nl/overleving-na-hartstilstand-meer-dan-verdubbeld/


Er is in Nederland een groot gebrek aan openbare locaties voor de plaatsing van AED’s die 24

uur per dag bereikbaar zijn. De Delftse organisatie City AED pakt dit probleem aan door

openbare laadpalen voor elektrisch rijden uit te rusten met AED’s. Deze laadpunten zijn goed

zichtbaar en worden op centrale punten in de woonwijk geplaatst, waardoor ze makkelijk

bereikbaar zijn. De laadpaal in de woonwijk krijgt zo opeens een levensreddende functie.

 

City AED werkt samen met laadpalenleverancier EVBox om de AED-paal mogelijk te maken.

EVBox levert de laadpaal die met een AED wordt uitgerust. City AED beheert de AED en zorgt

ervoor dat deze ten allen tijden goed functioneert. De AED functioneert door de ingebouwde

accu altijd zelfstandig, dus bijvoorbeeld een stroomuitval heeft geen effect op de AED zelf. De

eerste oplaadpaal met AED is geplaatst aan de Willem van Aelststraat 20 in de wijk Vrijenban te

Delft. 

Door zoveel mogelijk AED’s te plaatsen bij openbare laadpalen voor
elektrische auto’s, bouwen wij aan een landelijk dekkend AED-netwerk. EVBox
heeft nu samen met de gemeente Delft de primeur. Daar zijn wij ze erg
dankbaar voor. Wij nodigen ook andere gemeenten uit dit initiatief te volgen.
— Marcel Mattijssen van City AED

Meer informatie op: www.aedlaadpaal.nl

http://www.aedlaadpaal.nl/
https://maps.google.com/?q=Willem+van+Aelststraat+20&entry=gmail&source=g




OVER EVBOX

EVBox is wereldwijde marktleider in laadoplossingen voor elektrische auto's en gerelateerde software. Met ruim
60.000 laadpunten in meer dan 45 landen, wil EVBox mobiliteit verduurzamen door haar laadoplossingen
wereldwijd aan te bieden. EVBox heeft kantoren in Amsterdam, Antwerpen, Kopenhagen, Oslo, Milton Keynes,
Madrid, München, Parijs, Bordeaux, New York en Los Angeles. Sinds maart 2017 is EVBox een onderdeel van
ENGIE.

De totale hoogte van de EVBox laadpaal met AED is meer dan 3m om zichtbaarheid te

garanderen.
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