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 (4x)
112 bellen (16x)
112 bellen en beginnen met reanimatie
112 bellen en daarna hulp bieden
112 bellen en dan met vraag twee verdergaan!
112 bellen en hulp zoeken in de directe omgeving
112 bellen en reanimeren
112 belllen
112bellen
Aed cursus bij SV laar gehad
Afhankelijk van aanspreekbaarheid slachtoffer, omgeving en telefoonbereik
Bellen en kijken wat ik kan doen
Dat ligt aan de plaats waar ik de persoon aantref
EHBO toepassen
Eigen veiligheid! En dan punt twee.
Het eerste 112 bellen
Hulpdiensten bellen en derden erbij roepen. Hem/ haar controleren of die aanspreekbaar is
Indien miogelijk helpen en anders hulp zoeken
Kijken of alles veilig is , Daarna slachtoffer aanspreken
Punt 2 en tegelijkertijd 112 bellen en hulpzoeken. Probleem kan zijn dat 112 straatnaam of
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postcode vraagt en je deze niet weet in het buitengebied.
Reanimatie toepassen
Reanimeren (2x)
Situatie inschatten; dan handelen.
Situatie veilig stellen
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2. Bent u burgerhulpverlener?
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Beroepsmatig hulpverlener, medische achtergrond.
Geen herhalingscursus gevolgd
Ik ben verpleegkundige
Ik ben Verzorgende IG
Ik was het toen ik nog werkte tot twee jaar geleden.
Ja echter heb ik de cursus niet meer bij gehouden
Reanimatie plus bedienen aed.
Cursus is te duur
Heb wel reanimatie gedaan maar kan vanwege beperking moeilijk reanimeren.
Ik ben hier niets voor waard en zou hier `s nachts van wakker liggen. Het enige wat ik zou
doen is met spoed hulp zoeken of 112 bellen.
Ik ben wel van plan de opleiding te volgen
Ik ben zelf rolstoelafhankelijk, maar als ik gezond zou zijn zou ik zeker burgerhulpverlener
zijn.
Ik heb ooit een cursus hartreanimatie gevolgd maar dat is zeker 25 jaar geleden. Ik ken
de principes nog wel maar acht mij zelf niet een gekwalificeerd burgerhulpverlener
Ik heb wel BHV cursussen gedaan. Dus ook bekend met AED. Ik zou op een aantal locaties
AED`s plaatsen en deze in een soort van App zichtbaar laten maken. Er zijn meer AED`s in
Weert dan er geregistreerd staan. Verder AED cursussen geven.
In het bezit van een reanimatiecertificaat
Maar indien nodig heb ik ervaring met zowel EHBO als reanimatie.
Wel reanimatie training gedaan maar kan door beperking zelf geen reanimatie meer
uitvoeren

3

2.1 Bent u bekend met het netwerk van burgerhulpverleners
HartslagNu?
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Ik zit bij het Rode Kruis Weert

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





















18 jarigen actief gratis cursus aanbieden
Aandacht vragen en ernst stimuleren
Actief werven bij opleidingen
Afgelopen week is eer weer een oproep geplaatst om deel te nemen aan de nieuwe cursus, maar
dit mag wel wat groter en met een foto geplaatst worden zodat het beter opvalt.
Bedrijfsleven en vrijwilligersorganisaties benaderen en via hun de vraag uitzetten om aanmelding
nieuwe leden.
Bekend heid aangeven. Vaak is het onbekend bij de mensen
Bekendheid geven aan het netwerk en de doelstellingen.
Bekendheid is te laag
Bekendheid maken
Ben lid geweest maar de ambulances kwamen al voorbij als ik een bericht kreeg. Daarbij lijkt het
me nutteloos om vanuit Molenakker naar het centrum gestuurd te worden etc. Dat kwam dus
voor.
Betere voorlichting over HartslagNu en betere begeleiding na inzet.
Bij bedrijven en buurthuizen cursus geven
Bij verenigingen en scholen promoten
Blijven benadrukken dat ook jij het verschil kan maken.
Campagne houden
Cursus aanbieden en kinderen op school er kennis mee laten maken
Cursus toegankelijker en goedkoper
Cursussen aanbieden op het werk
De cursus gratis makenn extra reclame maken
De jeugd er meer bij betrekken
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De jeugd meer opleiding geven
De kosten deels vergoeden
De mensen met de neus op de feiten drukken, iedereen heeft wel een bekende die dit ooit is
overkomen.
Degene die belangstelling hebben komen wel.
Twijfel bij reanimatie.
Degene die het niet doet en ouder is dan 18 extra belasting laten betalen i.p.v. Hondenbelasting.
Demonstraties in de binnenstad van reanimeren
Dit zou op school aan geleerd moeten.
Net zoals vroeger in militaire dienst.
gewoon een verplicht vak van maken
Duidelijk communiceren waar de cursus te volgen is ipv van steeds naar internet te wijzen
Er een financiële vergoeding tegenover stellen.
Er iets tegenover zetten.
Forse opfris cursus
Ga promoten bij alle Weerter bedrijven. Want daar werken altijd EHBO ers en BHV ers. Want zij
zijn al bekend met reanimeren.
Geen kosten ervoor vragen.
Gemakkelijk laten volgen van cursus en respectvol met hen omgaan, waarbij faciliteren
onderdeel van geheel is
Goede informatiecampagne
Goede PR.
Gratis aanbieden op diverse plekken dicht bij mensen in hun wijk.
Gratis als het kan via het ziekenhuis een vrijblijvende reanimatie cursus laten volgen,
Gratis cursus (2x)
Gratis cursus en promotie
Gratis cursus geven
Gratis cursus geven ook voor kinderen
Gratis cursussen aanbieden
Gratis cursussen aanbieden i.p.v. grof geld vragen. De maatschappij mag best betalen voor het
aan jou aanleren van vaardigheden die de maatschappij direct ten goede komt.
Gratis cursussen en trainingen
Gratis cursussen verzorgen
Gratis lessen?
Gratis net zoals in Leudal
Gratis opleiding (2x)
Groepen benaderen die ergens een verbinding mee hebben zoals, bedrijven en
(buurt)verenigingen en wijk - en dorpsraden
Heb op boshoven 25 mensen opgeleid. Gezorgt voor twee AED's komen er eigenlijk nog een te
kort. Gemeente heeft mij een brief gestuurd bij de eerste aanvraag AED's Boshoven dat ze verder
niets meer doen.
Het begint bij Ehbo op basisscholen en middelbaar onderwijs
Het kan je naaste ook overkomen
Het meer kenbaar
Het Rode Kruis geeft ook reanimatielessen met professionele instructeurs. Ook lessen voor
EHBO, wandelletsel, EHBO baby's en kinderen, ongevallenletsel etc.
Iedere zaterdag en koopavond stand in de Langstraat
Iedereen laten zien dat een reanimatie op een redelijke eenvoudige manier kan,

5











































Ik vond het vele volgen van de jaarlijkse lessen te veel. Misschien kun je beter 1 a 2 keer per jaar
opfrissen
In tijd kranten uitleggen!
Informatie/folders/advertentie
Informeren.
Jongeren activeren
Kinderen al les geven op de middelbare school. Doen ze in België ook en krijgen ieder jaar een
update. Werkt perfect. ZO hebben mijn drie kinderen ook deze certificaten gehaald. Spelender
wijs iets belangrijks toevoegen aan de maatschappij. Iedereen krijgt die les.
Kleine beloning
Kosteloze cursus
Locatieafhankelijk maken en betere nazorg voor hulpverleners
Mee beginnen vanaf de laatste jaren van het middelbaar onderwijs en dan continueren naar de
toekomst toe.
Meer aandacht aan schenken
Meer aandacht aangeven, cursussen etc
Meer advertenties over de gevolgen en wat kan men doen om te helpen? Posters in de stad met
QR code om direct info te krijgen of te registreren.
Meer bekend maken, ik had er nog niet van gehoord
Meer bekendheid aan geven
Meer bekendheid aan geven!
Meer bekendheid aan geven.
Meer bekendheid denken ik.
Meer bekendheid door aanbieden cursussen
Meer bekendheid en regelmatig opfris cursus geven.
Meer bekendheid geven (3x)
Meer bekendheid geven via sociale media /televisie
Meer bekendheid in o.a. bladen, Weerter websites
Meer bekendmaking in de media,
voorlichting op de kabel
Meer de wijk erbij betrekken kleinschalig lage drempel
Meer gratis opleidingen in buurthuizen te geven!
Meer hameren op de gevolgen en de mogelijkheden van reanimatie.
Meer in de publiciteit brengen cursus aantrekkelijker en laag drempeler maken
Meer informatie verspreiden en mensen die centraal in de wijk staan sneller informeren
Meer informatie verstrekken en vaker info/cursusavonden geven
Meer kenbaar maken en waar men zich op kan geven en vanaf welke leeftijd.
Méér lokale aandacht voor deze initiatieven en een dichter netwerk van AED's realiseren in
Weert
Meer nadruk leggen op mogelijkheden om deel te nemen aan cursussen
Meer promoten, vooral bij de jeugd.
Meer promotie
Meer publiciteit over geslaagde reanimaties in de stad en streek.
Meer publiciteit.
Meer reanimatie-cursussen (gratis of zo laagdrempelig mogelijk) en bewustzijn creëren
Meer reclame maken zodat HartslagNu bij iedereen bekend is en goede uitleg geven over het
hoe en wat van de cursus.
Meer reclame van maken
Meer reclame voor de cursussen
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Meer ruchtbaarheid aan geven.
Meer voorlichting en propaganda
Meer voorlichting op scholen
Meer voorlichting zeker bij jeugd
Mensen die dit leren en zich aansluiten bij HartslagNu een vergoeding of waardebon geven.
Mensen motive8 om een cursus te volgen
Met mensen praten die zo iets onder de lijve hebben ervaren.
Minder verantwoordiging op de burgerhulp leggen !
Niet iedereen is capabel om zoiets te doen en er moet ook nog een AED in de buurt zijn Fatima
heeft er bij mijn weten geen dus, stabiele zijligging en zorgen dat de luchtwegen niet
geblokkeerd en zo snel mogelijk om hulp vragen.
Niet iedereen is geschikt hiervoor. Zorg dat je weet op wie je je moet richten. En begin vooral
met een inventarisatie van je bevolking door bijvoorbeeld bij bedrijven het bestand van
bedrijfshulpverleners op te vragen, de EHBO te vragen hun gegevens te delen (na toestemming
van hun leden) enz enz. Op basis daarvan kan je je potentiele burgerhulpverleners persoonlijk
benaderen.
Niets
Nog meer nadruk leggen op het belang van reanimatie.
Nog meer PR, bijvoorbeeld via social media en lokale blaadjes.
Nog meer reclame maken en mensen motiveren
Onbekendheid wegnemen
Onder de aandacht brengen?
Op scholen en bedrijven +media voorlichting geven.
Op scholen meer voorlichten
Opnemen in het lessenpakket van het voortgezet onderwijs. (vanaf groep 6 mag ook)
Oproep via media
Pas als jezelf of een naaste iets overkomt en je weet niet hoe te handelen
Psychische ondersteuning bieden.
Reanimatie-training (EHBO) laagdrempelig maken qua kosten
Samenwerking zoeken met het lokale Rode Kruis.
Social media gebruiken welke dicht bij de bevolking staan. Weertdegekste of zo. Veel mensen
hebben Facebook en kunnen zo snel bereikt worden hoe belangrijk reanimatie is. Vooral de 1e 6
minuten.
Subsidie geven.
Trainingen gratis aanbieden
Traning on the job
Vanaf 18 jaar verplicht, gratis aangeboden door de gemeente, bij een lokale EHBO vereniging een
EHBO diploma te laten halen incl. AED en reanimatie.
Stimuleert een lokale vereniging (eventueel nieuwe leden).
Verenigingen/buurtverenigingen vragen hier actief in te partciperen zij staan het dichts bij de
burger. App maken met daarop de dichtst bijzijnde AED.
Verplicht een cursus geven, maar dan gratis.
Verplicht ehbo +reanimatie op alle middelbare scholen en sportclubs invoeren. Kleine moeite,
groot gewin.
Verplichte EHBO en reanimatie op scholen , cursussen in werktijd en een waardering daarvoor
zoals het verleden heeft bewezen
Volledig door de gemeente gesubsidieerde cursussen reanimatie geven, of in ieder geval voor de
minima gratis cursussen.
Voorlichting bij sportclub/ scouting / vereniging
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Voorlichting en mensen bijv. verenigingen aanspreken.
Voorlichting en reclame
Voorlichting geven
Voorlichting geven aan de mensen die er voor geschikt zijn en die ook rustig kunnen reageren.
Voorlichting over de slagingskansen en regelmatig in het zonnetje zetten van goede voorbeelden
hulpverleners.
Voorlichtingsavonden op wijkniveau via wijk- / dorpsraad organiseren
Vrijwillig verplichten
Weet het niet , reanimatie is in veel gevallen erger dan de 'kwaal'. Kan onvoldoende beoordelen
of reanimatie zinvol is.
Werven bij scholen , en in het lesprogramma opnemen
Wie weet op dat moment dat deze persoon gereanimeerd wil worden misschien wil hij dit
helemaal niet en wat zijn de bij komende gevolgen bij reanimatie???????
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In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stelling?

4. “Een reanimatiecursus zou een basisvak moeten zijn op de
middelbare school”
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Basis cursus EHBO voor iedereen .
Dat hoort bij BHV er en EHBO medewerker die ziwel bij bedrijven als in de publieke
sector actief zijn.
En ook op ieder bedrijf in Weert.
Jong geleerd ...oud gedaan
Meer is beter.
Niet alleen reanimatie maar ook ehbo.
Samen met een cursus fietsen door de stad
Tevens ehbo
Twee vliegen in één klap: kennis en handelen; meteen bekendheid ook.
We zouden het allemaal moetenkunnen
Zie mijn vorige antwoord voordat ik de volgende vraag zag!
Zo leren kinderen al vroeg dat ze echt iets kunnen doen voor anderen. Meer
bewustzijn
Als een locale EHBO vereniging dat mag verzorgen. Zo stimuleer je twee vliegen in
1 klap.
Begin bij de jeugd zorg wel voor up to date houden
Gewoon doen
Je zet hiermee mensen aan het denken en je stimuleert dat men anders kijkt naar
je medemensen en dat we elkaar nodig hebben.
Ben het in principe wel eens met de stelling, maar het is de vraag of we dat
dwingend moeten opleggen.
De personen moeten er ook geschikt voor zijn! Ikzelf ben heel sociaal en help altijd
bij noodsituaties, maar ik ben er niets voor waard om E.H./reanimatie toe te
passen. Ik zou er niet van kunnen slapen...
Het is zeker heel nuttig, maar jongeren gaan deze cursus echt niet elk jaar herhalen
om gecertificeerd te blijven.
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Zou hier een voorstander voor zijn op vrijwillige basis. Niet iedereen kan er tegen
om te reanimeren. Zowel voor volwassen als kinderen
Hoe zit het dan met latere herhalings- cq opfriscursussen?
Niet iedereen is geschikt om te reanimeren. Maak kinderen warm voor het vak,
maar laat het aan henzelf om een reanimatiecursus te willen volgen.
99% heeft geen interesse
Ongemotiveerd
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