Reanimeren
Op zaterdag 2 juni vindt er een landelijke Reanimatiedag plaats.
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Op vraag "10 Kun jij reanimeren?" antwoordt 43% van de respondenten: "Nee".

Toelichting
Ja, ik heb een reanimatiediploma








Een beetje, ik heb geen diploma
maar weet wel ongeveer wat ik
moet doen












Ben niet op herhalingscursus geweest, vergeet je dan
weer.
Bhv cursus
Ehbo voor kinderen
Gehad, verlopen
Heb ik wegens tijd te kort laten verlopen. Maar
gegarandeerd, dat ik het nog kan.
Maar diploma is nie meer up to date, dus niet
helemaal reeel.
BHV
Diploma gehad, dus weet het voor een groot
gedeelte nog wel.
Geen reanimeer diploma, maar Bhv cursus gehad.
Daar wordt reanimatie ook uitgelegd.
Heel lang geleden cursus gehad.
Ik had reanimatiediploma maar is verlopen
Ik heb ooit een cursus gedaan.
Maar lichamelijk niet toe in staat
Mijn diploma is verlopen, jaren terug wel cursus en
diploma gehad.
Niet relevant. Dit is een raadpleging in geen enquete
Scholing via t werk elke twee jaar
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Nee







Verlopen
Dat is wel een ding, dat opgepakt zou moeten
worden door mij zelf.
I.v.m, lichamelijke handicap is reanimeren voor mij
niet haalbaar
Ik heb dit vroeger wel gedaan maar nog nooit in de
praktijk hoeven te doen. was/ben bang op het fout
te doen.
Meer cursussen aanbieden en meer uitleg geven
over de noodzaak daarvan
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11 ‘Een reanimatiecursus zou voor iedereen verplicht moeten
zijn’
(In hoeverre ben je het (on)eens met de stelling?)
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Op stelling 11 ‘Een reanimatiecursus zou voor iedereen verplicht moeten zijn’ antwoordt 47% van de
respondenten: "(zeer) mee eens". 21% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (37%) is: "Mee eens". Het middelste antwoord (mediaan) is:
"Neutraal".

Toelichting
Zeer mee
eens






Mee eens














De grondbeginselen van de EHBO en Reanimatie zou iedereen moeten kunnen.
Dit aanleren zou al op de basisschool kunnen beginnen.
Dit zou op de middelbare School een verplicht vak moeten zijn
Iemand zal dan eerder beginnen en dat kan levens redden.
Stok achter de deur.. verplichte EHBO op de middelbare.
Als je te oud bent en slecht ter been is dit onmogelijk En dat ben ik
Als vak op school, zodat iedereen kan helpen in geval van nood, zou ik een goed
plan vinden
Bij het halen van een rijbewijs en op scholen........
Dit moet ieder voor zichzelf uitmaken of men dat wil
Goed idee!
Iedereen zou moeten weten wat hij of zij zou kunnen doen, maar een hele cursus
is voor een heel aantal mensen te veel.
Niet iedereen is in staat (lichamelijk of geestelijk) om te reanimeren, op zodanige
wijze dat verantwoord een diploma gegeven kan worden.
Ik zeg dat wel, maar ik weet ook dat veel mensen dit heel moeilijk zullen vinden.
Misschien zou een dringend advies beter zijn.
Je kunt eigenlijk niets verkeerd doen, behalve als je niets doet.
Kanttekening: op de lange termijn zijn niet veel reanimaties succesvol, maar ieder
leven is er één!
Maar dit moet wel leeftijdgebonden zijn
Mits het gezonde personen betreft
Net als een EHBO-cursus en een slipcursus.
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Neutraal






Onderdeel van scholing op middelbare scholen
Vanaf een bepaalde leeftijd en tot een bepaalde leeftijd
Verplichten gaat te ver. Maar bv als les gegeven worden op middelbare school.
Verplichten op middelbare school



Alleen al het woord verplichten vind ik onzin. Alles wat verplicht wordt roep verzet
op. De vraag zou moeten zijn: Iedereen die wil, een gratis cursus reanimatie laten
volgen..
Als je het in het echt moet doen kun je ook op slot raken en in paniek.
Dit moeten mensen zelf weten
Dit zijn zaken die moet men niet verplichten, dit doe je vanuit je gevoel en niet
iedereen kan dit aan.
Het zou handig zijn, als iedereen kon reanimeren, maar dat kun je zo niet
afdwingen. Optie zorg dat er gratis cursussen aangeboden worden.
Het zou op het voortgezet onderwijs moeten. misschien is de gemeente aanzet
om programma's te maken voor verenigingen met veel leden
Ik zou het niet verplichten maar misschien wel ergens gratis aanbieden.
Misschien wel maar nu zou ik het niet durven
Reanime
Slecht reanimeren is voor mijn gevoel hetzelfde als niet reanimeren.
Ik vind wel dat het gestimuleerd moet worden voor diegenen die er interesse in
hebben.
Zonder jaarlijkse herhalingsverplichting, om niemand op kosten te jagen.
Zorgen dat b.v. iedere straat iemand of meerdere personen heeft die dit kunnen
doen
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Beter er voorlichting over geven dan verplicht stellen
Er kunnen situaties voorkomen dat je dit helemaal niet kunt verwezenlijken .Er
moet al zoveel!
Er zijn mensen die dat niet kunnen of net willen. Of in crisissituaties niet kunnen
functioneren. Je kunt/mag mensen niet verplichten.
Ik ben tegen alle verplichtingen die van de overheid komen.
Ik denk niet dat dit voor iedereen weggelegd is
Je moet het wel onder de aandacht brengen en het liefst gratis aanbieden in de
dorpen
Kom op zeg,reanimeren is voor 80% niet de oplossing,men komt er niet of slecht
uit.
Niet iedereen kan er tegen, want het is best heftig
Niet iedereen durft
Iedereen moet dat zelf beslissen.Er is steeds minder waarover we zelf mogen
beslissen.
Mag aub iedereen zelf weten of ze dat wel of niet willen
Mogen we dan helemaal niks meer zelf beslissen??
Niet iedereeen is hier geschikt voor. Wel zou het volgen van een reanimatiecursus
makkelijker gemaakt moeten worden.
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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