Eerste hulp
Elke week krijgen 300 Nederlanders een hartstilstand. Een ambulance heeft gemiddeld 10
minuten nodig om bij het slachtoffer te komen terwijl elke minuut de overlevingskans daalt.
Reden om naast twee ambulances ook burgerhulpverleners uit de omgeving te sturen. Hoe
eerder de reanimatie wordt gestart hoe groter de kans dat degene het overleefd.

1. Wat is het eerste wat u doet wanneer u bij een slachtoffer
uit komt?
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112
112 bellen (13x)
112 bellen en hulp verlenen
112bellen
Afhankelijk van de situatie ter plekke.
Alarmeren en controleren
Bellen
De hulp bieden die noodzakelijk is.
Eerst kijken of hij een niet reanimeren penning heeft
Geruststellen en 112 bellen
Helpen (2x)
Hulp halen / bellen
Hulp inroepen
Ik heb destijds als Filmhuisvrijwilliger een (verkorte) BHVcursus gevolgd, maar zou denk ik nu
niets meer (goed) kunnen/durven doen. Ben inmiddels Filmvrijwilliger bij ECI, maar daar IS
(vooral 's avonds) soms niet eens een BHVer aanwezig door het wegbezuinigen van concierges
in de nieuwe beheerderssituatie. Als dat geldt voor méér organisaties is dat gevaarlijk en een
serieus punt van aandacht m.i.
Punt 2 en evt punt 3 en dan hulp inschakelen
Reanimeren (2x)
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Veiligheid van de situatie beoordelen

2. Bent u burgerhulpverlener?
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Beroepshalve verplicht ieder jaar reanimatietraining.
Daar ben ik al te oud en te stram voor
Ik ben geen BHV-er, maar heb op mijn werk trainingen hiervoor gehad. Echter heb ik
officieel geen papieren.
Nog niet in de gelegenheid geweest. Weinig tijd.
Pasje verlopen
Zie de vraag hiervóór.
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2.1 Bent u bekend met het netwerk van burgerhulpverleners
HartslagNu?
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Ik heb een bhv cursus gevolgd

3. Wat zou er volgens u moeten gebeuren om meer mensen te motiveren om
reanimeren te leren en zich aan te sluiten bij HartslagNu?

















1. Meer publiciteit.
2. Per woonblok en bij appartementen per gebouw
trachten minimaal 1 vrijwilliger/bewoner die
reanimatietraining heeft gevolgd
Aaanspraak en informatie in de wijk
Aandacht hiervoor vragen in de media.
Actief cursussen aanbieden, toegankelijk maken. Cursussen in de woonwijk organiseren en per
buurt werven.
Actief promotie maken en acties houden (bijv reanimatiemarathon op munsterplein)
Automatisch koppelen aan een lidmaatschap bij een vereniging bijvoorbeeld een Raad van 11 of
een voetbalclub etc. Valt onder de contributie. Verplicht
inpassen in een arbeidscontract bij een onderneming met veel stress bijvoorbeeld UPS. Op
kosten van die onderneming uiteraard!
Ben er van overtuigd dat iedere hulpverlener ook bereidt is om in een netwerk deel te nemen.
Bekendheid is een must.
Bij mij niet bekend
Campagne starten
Confrontatie met het resultaat van een hart probleem.
Cursus aantrekkelijker maken
De mensen beter beschermen tegen agressie
Direkt inschrijving aanbieden voor keuzeavonden voor cursus via advertentie in Roer1
Door het promoten van trainingen. Dat kan op scholen (vervolgonderwijs), tijdens
ouderbijeenkomsten.
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Duidelijk maken dat niets doen altijd erger is dan helemaal niets doen. Met reanimeren kun je
niet veel fout doen hooguit een paar ribben breken of kneuzen. Maar dat is niets in vergelijking
met iemand dood te laten gaan
Duidelijk maken waar je een reanimatie cursus kan volgen
Een cursus reanimeer volgen.
Een gratis training geven
EHBO en reanimatie als vak of cursus op middelbare school.
Gratis cursus aanbieden
Er meer bekendheid aan geven
Gerichte publiciteitsacties
Gesubsidieerde AED's door bijv. onze gemeente.
Gewoon vragen in de media.
Goede campagne en op basis van -budget- voor concrete gratis mogelijkheden voor aanmelding
Goede voorlichting via bv social media
Gratis aanbieden
Gratis curssen laten geven.
Gratis cursus aanbieden (2x)
Gratis cursus Aanbieden
Gratis cursus misschien?
Gratis cursus voor mensen die zich aansluiten bij HartslagNu. Reclame.
Gratis cursussen aanbieden; folders hierover verspreiden.
Gratis training aanbieden
HartslagNu is vrij onbekend --> actief campagne voeren, demonstraties verzorgen bij
bedrijven/instanties in het Roermondse.
Het kan je eigen naaste zijn!
Idee: verzorg info avonden bij sportverenigingen
Ik denk dat het weinig zin heeft, de meeste mensen weten helemaal niet hoe te handelen in dit
soort situaties.
Ik ga me meteen opgeven.
Ik sta negatief tegen reanimatie. De slagingskans op een fatsoenlijk leven na de reanimatie is te
klein.
In de buurt cursussen aanbieden. EHBO voor kinderen is bijvoorbeeld in Roermond niet
beschikbaar.
In verenigingsverband aandacht schenken aan reanimatie, bv door plaatselijke EHBO vereniging
Informatie hierover verstrekken. Kende tot nu het bestaan niet.
Jaarlijks wijkraadbestuursleden op cursus sturen
Meer aandacht hiervoor in de Roermondse weekbladen.
Meer adverteren en informeren en het geven gratis cursussen (gesubsidieerd door de
overheden)
Meer bekendheid aan geven + gratis trainingen geven, dicht bij huis.
Meer bekendheid aan geven.
Meer bekendheid door middel van een duidelijke flyer op adres geadresseerd, zodat deze bij een
ieder in de bus komt.
Meer bekendheid geven
Meer bekendheid geven aan de noodzaak en de mogelijkheid om een dergelijke training te
volgen
Meer bekendheid velen weten het niet
Meer informatie hierover verstrekken
Meer informatie over de cursus
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Meer mogelijkheden om het pasje te verlengen
Meer overtuigende voorlichting
Meer reclame er voor maken zodat je weet waar je zo,n les kunt volgen
Meer reclame hiervoor.
Meer reclame maken hiervoor
Meer voorlichting
Meer zichtbaar maken
Mensen die gemotiveerd zijn zoeken wel contact met de plaatselijke E H B O
Mensen hiervoor opleiden en dit breed bekend maken
Mensen persoonlijk benaderen en faciliteiten verlenen
Middelbare scholen is
een goed idee,
Niet iedereen kan gered worden. ik vind de huidige situatie
al zeer uitgebreid.
Niets, alleen mensen die interesse hebben om dit te doen, cursussen aan bieden.
Nog meer voorlichting geven aan mensen
Nu reeds zijn meerdere medewerkers van grote kantoren en fabrieken BHV er binnen hun
bedrijf. Ik zou graag zien dat deze groep wordt uitgebreid zodat zij ook in hun prive
omstandigheden deze acute hulp kunnen toepassen,; dit snijdt het mes aan 2 kanten.
O.a. ook vrijwilligers weer jaarlijks een bhv-cursus laten volgen!
En misschien betere voorlichting geven over wat en hoe vaak gemiddeld er wat van zo iemand
gevraagd wordt, zodat mensen zich een realistisch beeld kunnen vormen. En die reanimatie- (of
bhv-) cursussen natuurlijk gratis en zo nuttig en aantrek u elijk mogelijk maken. (De mijne
destijds, bij Filmhuis, werd bv. door een nogal chaotische mevrouw (wel v e professioneel
bureau) gegeven en dat werkte de effectiviteit n u et in de hand... Ik vermoed dat Wel.Kom
destijds de organisator was van deze bhvcursus, mss. een punt van aandacht voor hen!
Nog even mbt de VOLGENDE vraag:
Ik ben het eens dat al jong reanimatie onderwezen moet worden, maar dat heeft alleen nut als
dat ook met een zekere regelmaat HERHAALD wordt - anders kun je het echt niet meer goed.
Op de eerste plaats verplichten bij het rijbewijs halen een reanimatiecursus en EHBO te volgen,
En gratis de cursus aanbieden want ik moet in Herkenbosch betalen met mijn man om deze
cursus te bogen en op de dorpen betaalt de gemeente het! Dit werkt averechts......
Op scholen jongeren benaderen
Op scholen vooral voorgezet onderwijs meer aandacht aan besteden
Op school verplichten als integraal onderdeel onderdeel van het onderwijs
Persoonlijke benadering lijkt mij het meest interessant en kijken per buurt en zonodig straat wie
waar geregistreerd staat. Bijhouden van aantallen events etc kan daarbij van belang zijn.
PR
Reclame maken
Spots op Postbus 51 en acties overheid.
Tot nu kende ik HartslagNu niet. Bekendheid van deze organisatie verdient dus verbetering.
Voorts lijkt het me zinning om mensen te wijzen op hun maatschappelijk verantwoordelijkheid
jegens de medemens
Vanuit de gemeente zou actie genomen kunnen worden waarbij de gemeente de kosten draagt.
Vanuit gemeente cursus aanbieden. 'Maar wel zelf ook kleine bijdrage betalen
Veel meer voorlichting geven.
Verbetering samenwerking tussen EHBO-verenigingen met vrijwilligers en professionele
hulpverlening gericht op verbetering reanimatie-curssussen en AED gebruik
Verenigingen die leden hiervoor stimuleren met subsidie te promoten.
Voor inwoners uit verschillende wijken een jaarlijks gratis reanimatie cursus aanbieden
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Zorgen dat altijd in de buurt een herhalinscursus te blijven volgen is. ik moest toen gedwongen
stoppen, omdat in mijn woonplaats die niet meer werd gegeven. maar dat was in Gelderland. ik
weet niet of dat hier ook zo zou zijn.

In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stelling?

3. “Een reanimatiecursus zou een basisvak moeten zijn op de
middelbare school”
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Bewustwording van en verantwoordelijkheid geven aan serieuze jongeren. Attentie:
wel voorbehouden voor de hoogste groep van deze scholen ivm hun
verantwoordelijkheid.
Eerste vereiste
U mag mij benaderen olafschou@gmail.com
Basisvak is misschien wat veel gevraagd, er zijn mensen die er niet tegen kunnen dat
een ander iets mankeert en dan zelf onwel worden. Ik zou liever een vak zien dat
vrijwillig is, maar wel bonuspunten oplevert of een vrijstelling.
Er bestaat veel schroom/ongemak/onzekerheid bij het beslismoment tot wel of niet
hulp te verlenen. Dit kan verbeterd worden door van jongs af aan gewend te raken
aan hulpverlening
Ook goed om de jeugd verantwoordelijkheid en inzicht in maatschappelijke
problemen bij te brengen.
Op jonge leeftijd leren. Ze komen er al mee in aanraking. Reanimatie is dan niet
meer onbekend.
Wél aan de oudere leerlingen.
Dan zal men er nog meerdere basisvakken moeten bijnemen,welke in onze
maatschappij bedreigend zijn!
Het heeft alleen zin indien er daarna ook 2 jaarlijks een herhalingscursus gegeven
wordt. Veel middelbare scholieren zullen dit niet doen. Misschien is het beter de
cursus aan te bieden als een keuze.
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Het zou een verplichting moeten zijn om de keuzes tot je 65 jaarlijks of om het jaar
te moeten volgen als geregistreerd burger... Natuurlijk met uitname van de mensen
die het lichaamlijk of geestelijk niet kunnen
Reanimatie kan ook tot complicaties of ongewenste omstandigheden leiden.
Bij middelbaar denk ik aan jong en onbezonnen
Er moet zo veel op scholen. Dat kunnen ze niet aan. Bovendien beklijft het beter als
mensen wat ouder zijn, jongeren zijn met zoveel andere dingen bezig.
Het VO onderwijs zit al propvol met verplichtingen vanuit de overheid, daar komt
ieder jaar vanalles bij in dezelfde beperkte tijd. Om kundig te reanimeren moet je
ook enig verstand van EHBO hebben.
Ik denk dat dit op deze leeftijd maar beperkt zin heeft. Jongeren die niet van nature
affiniteit hiermee hebben zullen hier weinig van opsteken en het zien als een
verplicht vak. Daarnaast vind ik niet dat dit in een beoordeling van een leerling kan
worden opgenomen bij een onvoldoende hiervoor. Het heeft wel zin dit te
stimuleren bij studenten.
Moet vrijwillig zijn anders krijg je erg veel ongeschikte kandidaten die dit helemaal
niet willen doen.
Het hoeft geen vak te zijn wat een heel schooljaar duurt, maar bijv. een cursus voor
bovenbouwleerlingen die dan jaarlijks herhaald wordt, is wellicht nuttig.
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