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 (4x)
112 bellen en proberen te helpen
112 bellen. (2x)
Ben zeer kritisch t.av. Van alla reanimatie pogingen.
Bewustzijn en ademhaling
Eigen veiligheid controleren, dan alarmeren
Kijken,vragen en handelen
Ligt aan de situatie
Mond leeg maken, toedekken en 112 bellen
Op de zij leggen en 112 bellen
Reanimeren
Zeer moeilijke vraag. Vorig jaar lag onze buurvrouw daar. De buurman had al 112 gebeld en
kwam bij ons hulp vragen. 112 had al gezegd dat ze op de grond moest liggen en dat hebben
we gedaan, Het bewustzijn e.d. controleren was niet nodig: dat zag je zo. We begonnen aan
haar te schudden en op advies hebben we hartmassage gegeven. (Ze heeft het overigens
heel goed gehaald)
Zo snel mogelijk hulp inschakelen. Kan het zelf niet vanwege mijn handicap.
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2. Bent u burgerhulpverlener?
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Bhv +-ehbo cursus
EHBO opleiding gehad
Ex-hospik
Ik ben huisarts
In 2016 cursus gevolgd bij Nolimid t.b.v. buitenbad Groot Venlo
Via werkgever elk jaar opfris cursus reanimatie en bediening defribilator
Ik ben het geweest. Maar ik trek het geestelijk niet meer
Ik twijfel nog omdat niet iedereen even goed uit een reanimatie komt. De kans om met
grote restschade verder te moeten is groot
Men vindt dat wij jaarlijks een herhalingscursus moeten volgen om ons behaalde
reanimatiediploma te behouden. En dat op eigen kosten
Omdat ik mijn werkzaamheden bijna voor 99.9% verricht buiten Venlo en dus vaak in
Hotels verblijf
Wel vroeger in de gezondheidszorg gewerkt. Weet goed wat in bepaalde situaties te
doen.
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2.1 Bent u bekend met het netwerk van burgerhulpverleners
HartslagNu?
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HartslagNu is altijd op zoek naar vrijwilligers die een reanimatietraining willen volgen om zich
vervolgens aan te sluiten bij hun netwerk.

7. Wat zou er volgens u moeten gebeuren om meer mensen te motiveren om
reanimeren te leren en zich aan te sluiten bij HartslagNu?
(43% = weet niet, n = 144)
 Actief samen met bedrijven zorgen dat er meer mensen dit willen gaan doen. Bedrijven hebben
vaak al BHV / EHBO mensen. Maak deze dan lid van HartslagNu. Probeer dan tevens meer
mensen op te leiden binnen bedrijven.
 Actief werven
 Actieve PR rondom het reanimatienetwerk en dan vooral de success van het afgelopen jaar
hierin uitdragen. Denk aan mensen die mede hierdoor een hartstilstand hebben overleefd.
 Actiever campagne voeren
 Aed in heierhoeve beschikbaar stellen
 Al op middelbare scholen als standaard onderdeel 1x per jaar en later via werkgevers. Zelf
probeer ik mensen ook te enthousiasmeren.
 Als dit tot een posief reseltaat leidt: ja. Als daardoor ook het resultaat toeneemt is dat heel goed
en kan dit ook een positieve bijdrage aan een geslaagde reanimatie en dat is beter dan moeten
wachten op deskundigen die komen via HAP of ambulance.
 Begin hiermee op scholen.
 Beter bekend maken dat het bestaat, bv in regionale weekbladen, persoonlijke brief aan
iedereen.
 Betere voorlichting over HartslagNu, bij wie moet ik me opgeven, hoe lang duurt een cursus, zijn
er herhalingslessen enz.
 Bij verenigingslokalen kleine bedrijfjes het belang komen toelichten.
Laagdrempelige reanimatiecursus (tegen zeer geringe kosten) op meerdere momenten te
volgen.
 Cursus aanbieden
 Cursussen organiseren voor vrijwilligers
 Cursussen vanuit huisartsencentra
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Dit meer promoten
Duidelijke info wanneer er weer een cursus start. Nu moet je eerst gaan bellen om die info te
verkrijgen. Dat is jammer en voor sommige mensen net een brug te ver.
Duidelijker aangeven waar en wanneer cursussen zijn
Een slachtoffer mee maken
EHBO training
Geef er meer bekendheid aan; heb zelf ook interesse
Geef hen opleiding én tools (EAD ?)
Gewoon aanmelden, ik ga het eindelijk doen
Goede P.R. Maken!
Gratis aanbieden
Gratis korte cursus aanbieden
Gratis opleiden en actiever werven.
Ik denk dat de motivatie komt als zo'n gebeurtenis in de eigen omgeving plaats vindt. Nadat mijn
man een hartstilstand had gehad heeft een nichtje voor een reanimatiecursus gezorgd.
Ik heb hier nog nooit van gehoord. Mogelijk meer reclame/aandacht vragen?
Ik zelf zou me aanmelden moetten
Individueel per wijk uitnodigen versturen voor een reanimatiecursus. Deze cursus geven op 2
avonden op verschillende weekdagen.
Jaarlijks een groep mensen de mogelijkheid geven tot een gratis cursus reanimatie. Nou ja gratis,
voor heel weinig geld dan.
Jonge mense
Kleine vergoeding
Laagdrempelig maken door op veel plaatsen cursussen aan te bieden en alles betaalbaar te
houden
Laat sportclubs dit voor hun leden organiseren
Landelijke actie TV/Media
Maak de training aantrekkelijk dmv bv. een kleine attentie in de vorm van eetbon of kaartje voor
vvv of bioscoop.
Meer adverteren en hoge scholen langs gaan.
Meer bekendheid aan schenken, misschien zelfs gratis cursussen aanbieden
Meer bekendheid en laagdrempelig cursussen aanbieden.
Meer bekendheid geven!
Meer bekendheid geven. Met vooral benadrukken dat de scholing kosteloos is.
Meer bekendheid.
Meer campagne volgen, mensen meteen laten inschrijven bij het volgen van reanimatietraining
Meer curses geven
Meer in beeld brengen en potentiele vrijwilligers, gratis een reanimatiecursus te laten volgen.
Meer info verspreiden via sociale media of lokale tv zenders
Meer landelijke campagnes
Meer publiciteit aan geven.
Meer ruchtbaarheid geven. Ga naar buiten met mooi weer. Of maak er een soort candid camera
van. Kijken of er mensen reageren met een lotuspatient op straat en ga in gesprek.
Meer via media en lokale verenigingen naamsbekendheid vergroten
Meer voorlichting geven op scholen en reanimatie cursussen aanbieden.
Mensen die sporten meer hiervoor motiveren
Mensen melden zich aan als ze er een persoonlijk belang bij hebben of het besef dat ze dat in de
toekomst kunnen gaan hebben. Bekend maken met Hartslag.nu helpt, maar uiteindelijk moeten
mensen toch zelf de stap nemen
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Mensen met bhv benaderen
Mensen persoonlijk benaderen
Mensen uitnodigen om een cursus te gaan volgen in de woonbuurt.
Mensen zijn bang om het verkeerd te doen als het nodig is en dan een proces aan de kraag te
hebben
Mer actief werven van mensen.
Nog meer PR.
Op de hoogte brengen van en cursus aanbieden
Op de middelbare school al het reanimeren te leren
Op de middelbare school een verplicht vak voor ,,iedereen,,en GEEN pretvak van maken,
minstens 3x2 uur per schooljaar,een certificaat met veplichte nascholing.
bij het rijbewijsopleiding meer aandacht voor dit en verplicht les onderdeel met praktijk.
Op meer locaties training geven
Op middelbare school les hierin geven
Pakkende reclame campagne
Reanimatie (opfris-)cursussen aanbieden voor een gering/kosteloos tarief
Ruimhartig gratis cursussen aanbieden in de buurt.
Toch meer bekendheid via de media hieraan geven.
Training aanbieden via verenigingen
Vanuit bedrijf de cursus gratis aanbieden
Vanuit de gemeente gratis cursussen geven.
Veel jongen mensen vragen en opleiden.
Veel publicaties
Verhalen vertellen
Voorlichting?
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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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Eerste behoefte op de (alle)scholen zou moeten zijn: Hoe gaan wij respectvol met
elkaar om.
Jong geleerd is oud gedaan
In de bovenbouw
Jong aanleren eerder bereid wat te doen
Bij pubers werkt dat niet zo
Je vraagd psychisch wel wat van kinderen, de kans dat je bij een bekende uitkomt
is in onze omgeving erg groot
Middelbare school moet al zoveel doen dat niet door de ouders of de maatschappij
of omgeving wordt opgepakt. Pakket van de middelbare school zit al overvol.
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