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1. Samenvatting
Op vraag "1 Kunt u reanimeren?" antwoordt 40% van de respondenten: "Nee".
Op vraag "1.1 Bent u aangemeld als burgerhulpverlener?" antwoordt 75% van de respondenten:
"Nee".
Op vraag "1.1.1 Waarom bent u (nog) geen burgerhulpverlener?" is het meest gekozen antwoord
(20%): "Ik heb geen reanimatiecursus gehad".
Op stelling 2 “Een reanimatiecursus zou voor iedereen verplicht moeten zijn” antwoordt in totaal
56% van de respondenten: "mee eens". 22% van de respondenten antwoordt: "mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (37%) is: "Mee eens".
Op stelling 3 “Ik weet waar de dichtstbijzijnde AED hangt in de omgeving van mijn huis” antwoordt in
totaal 52% van de respondenten: "mee eens". 32% van de respondenten antwoordt: "mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (32%) is: "Mee eens".
Op vraag "4 U bent in gesprek met een inwoner van Son en Breugel over het onderwerp AED’s en hij
vraagt waar AED’s hangen die 24 uur per dag bereikbaar zijn. Welke locaties kunt u allemaal
noemen?" antwoordt 53% van de respondenten: "Locatie(s) AED:".
Op vraag "5 Naast openbare AED’s zijn er ook enkele bedrijven in onze gemeente die een eigen AED
hebben hangen in de zaak. Bent u op de hoogte waar overal een AED hangt die alleen tijdens
openingstijden bereikbaar is?" antwoordt 51% van de respondenten: "Ik weet geen enkele AED te
hangen bij een bedrijf in onze gemeente".
Op vraag "6 Hoe kan het aantal burgerhulpverleners verhoogd worden in onze gemeente?" is het
meest gekozen antwoord (70%): "Meer aanbieden reanimatiecursussen".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek Toponderzoek, waarbij 134 deelnemers zijn geraadpleegd.
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2. Rechte tellingen
AEDs in de gemeente Son en Breugel
Bij een hartstilstand zijn de eerste 6 minuten cruciaal. De overlevingskans is het grootst als er
binnen 6 minuten iemand reanimeert en een AED aansluit. - Een Automatische Externe
Defibrillator (AED) is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een
hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok.
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Op vraag "1 Kunt u reanimeren?" antwoordt 40% van de respondenten: "Nee".

Toelichting
Ja, en ik heb ook een
reanimatiediploma




Diploma is wel verlopen
Ik ben BLS kandidaat instructeur. En binnen het ziekenhuis ALS
instructeur

Ja, maar ik heb geen
reanimatiediploma. Ik
weet wel wat ik moet
doen






BHV cursussen gevolgd bij AH (vorige baan).
Het BHV diploma, reanimatie maakt daar deel van uit
Ik heb nooit geoefend met een AED apparaat.
Via het werk krijgen wij jaarlijks reanimeren maar geen officieel diploma

Nee





Ben een dame van 82 jaar.
Ik heb wel een aantal jaren geleden een cursus gevolgd, maar kan door
toenemende artrose moeilijk anderen helpen.
Te lang geleden.





Ben bezig met een ehbo-cursus
Cursus 20 jaar terug gehad. Verder nooit iets mee gedaan.
Wel ooit gehad en gedaan reanimatie cursus

Weet niet
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Als burgerhulpverlener sta je aangemeld bij het reanimatie-oproepsysteem HartslagNu. Bij
een hartstilstand in je buurt krijgt je via je mobiel een oproep om naar het slachtoffer te
gaan.

1.1 Bent u aangemeld als burgerhulpverlener?
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Op vraag "1.1 Bent u aangemeld als burgerhulpverlener?" antwoordt 75% van de respondenten:
"Nee".

Toelichting
Nee



Zou daar geen bezwaar tegen hebben
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1.1.1 Waarom bent u (nog) geen burgerhulpverlener?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Andere reden

In verband met mijn
gezondheid

In verband met mijn
leeftijd

Ik wist niet dat ik dit ook
kan doen

Ik vind het eng om
opgeroepen te worden

Ik heb geen
reanimatiecursus gehad

0%

Op vraag "1.1.1 Waarom bent u (nog) geen burgerhulpverlener?" is het meest gekozen antwoord
(20%): "Ik heb geen reanimatiecursus gehad".

Andere reden, namelijk:











Gewetens bezwaren
Gewoon niet aangemeld
Heb een aantaljaren veel moeten Soren
Heb geen recente herhaling meer gehad van reanimatiecursus
Ik heb mijn mobiel nooit bij me
Ivm mn werk en kleine kinderen
Ivm opvang van de kinderen en deze dan alleen zijn.
Reanimatie certificaat is verlopen, na te zijn gestopt als verpleegkundige
Werkzaamheden
Wil ik niet

Toelichting


Als ik spontaan in een situatie kom waarin gereanimeerd moet worden, zal ik dat doen.
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2 “Een reanimatiecursus zou voor iedereen verplicht moeten
zijn”
(In hoeverre bent u het (on)eens met stelling?)

(n=128)
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Op stelling 2 “Een reanimatiecursus zou voor iedereen verplicht moeten zijn” antwoordt in totaal
56% van de respondenten: "mee eens". 22% van de respondenten antwoordt: "mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (37%) is: "Mee eens".

Toelichting
Mee eens
Neutraal







Mee
oneens







Maar is niet te realiseren voor iedereen.
Goed reanimeren is echt een vaardigheid, en ik kan me voorstellen dat sommige
mensen niet in staat zijn om op dat moment goed te kunnen handelen.
Niet iedereen is er voor geschikt of kan de stress volle situatie aan
Niet iedereen is geschikt en kan het aan
Verplicht stellen gaat naar mijn idee te ver, maar het zou goed zijn om er veel
aandacht aan te besteden en regelmatig cursussen in het dorp te organiseren. Op
die manier worden mensen er alert op.
Dit moet niet verplicht worden, maar wel van harte aanbevolen worden.
Het is ieder zijn eigen beslissing in hoeverre hij/zij dit op zich wil nemen, verplichten
kan niet en is ook oncontroleerbaar.
Ik hou niet van opgelegde dingen
Niet iedereen is capabel, het is niet alleen het reanimeren, maar ook de emoties die
er bij komen kijken.
Verplicht is zelden goed.
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Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een draagbaar apparaat dat het hartritme
weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische
schok. - Foto: DeMooiSonenBreugelKrant

3 “Ik weet waar de dichtstbijzijnde AED hangt in de omgeving
van mijn huis”
(In hoeverre bent u het (on)eens met stelling?)
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Op stelling 3 “Ik weet waar de dichtstbijzijnde AED hangt in de omgeving van mijn huis” antwoordt in
totaal 52% van de respondenten: "mee eens". 32% van de respondenten antwoordt: "mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (32%) is: "Mee eens". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Toelichting
Mee eens



Ik weet het door bekend te zijn met fe omgeving, maar dit zou via folders en
gemeentegids beter kenbaar gemaakt kunnen worden

Mee
oneens



Geen idee, het zou goed zijn als er een app komt waarin je kunt opzoeken waar die
dingen hangen, ook als je toevallig niet thuis bent maar wel getuige van een
hartstilstand
Veel AED's worden in huis opgehangen. Je kunt ze dus niet zien. Een goed
overzicht (per mail of brief) is nog niet gerealiseerd.



Zeer mee
oneens



Onbekend waar aed in S&B hangen

Weet niet




Geen idee
Ik begrijp deze stelling niet
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4 U bent in gesprek met een inwoner van Son en Breugel
over het onderwerp AED’s en hij vraagt waar AED’s hangen
die 24 uur per dag bereikbaar zijn. Welke locaties kunt u
allemaal noemen?
(Indien u meerdere locaties weet, kunt u deze allemaal noemen in het
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Ik weet geen enkele AED te
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bereiken is

Weet niet

Op vraag "4 U bent in gesprek met een inwoner van Son en Breugel over het onderwerp AED’s en hij
vraagt waar AED’s hangen die 24 uur per dag bereikbaar zijn. Welke locaties kunt u allemaal
noemen?" antwoordt 53% van de respondenten: "Locatie(s) AED:".

Locatie(s) AED:


























1
4
4 lokaties in Breugel, boerderij, Bongerd, tennisbaan en meerdere lokaties in Son
Ahoed
Alle openbare gebouwen, tandarts, voetbal, scholen, aantal bewoners maar weet niet wie
Antoon vd Venstraat
Bij de fysio van Gerwen
Braecklant, Boerderij, de Bongerd, Plus, Vestzak
Brandweer, Thermae Son
De bouw bij de kerk
Den bouw, emte, tennisvereniging, bongerd, boerderij
Gemeente huis
Gemeentehuis (3x)
Gemeentehuis golfclub
Gemeentehuis, emte, bongerd, vestzak, ant.v.d.venstraat
Gemeentehuis, Vestzak, Sonnerie, scholen
Gemeentehuis,de Bongerd, emte,Boerderij, stichting bewegen, huisartsenpost
Hoplaan
Hotel la sonnerie,het Vestzaktheater,gemeentehuis
HTC Hockey, Gemeentehuis?, verder echt geen idee
Htc, Boerderij Breugel, gemeentehuis Son, tandarts Nachtegaallaan
Huisarts centrum
Margrietstraat nachtegaallaan gemeentehuis fysio van gerven
Margrietstraat, Nachtegaallaan,centrum dorp
Plus (2x)
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Plus (gentiaan)
Plus aan de Amerikalaan
Plus supermarkt (2x)
Plus supermarkt Ameriklaan
PLUS supermarkt en tandartspraktijk Nachtegaallaan
Plus supermarkt Gentiaan
Plus supermarkt,
Plus supermarkt, gemeentehuis
Plus supermarkt, gemeentehuis, berkenstate, zonhove, boerderij Breugel
Plus Verhoeven
Plus Verhoeven/Braecklant
PLUS, Braecklant
Plus, braecklant?, Den Bauw, de Bongerd, Rabobank, Zeelandlaan,
PLUS, GEMEENTEHUIS
Plus, gemeentehuis, Ikea, ABN, Braecklant, de Boerderij, Hema, jumbo, fysio v Gerwen, SBC,
ergens in de Bontstraat, huis in de Zeelandlaan
Plus, Venemanstraat
Plus, Vestzak, TV Son & Breugel
Plusmarkt (2x)
SBC , Plus
Septemberplein
Tandarts nachtegaallaan
Tandarts Nachtegaallaan
Tennisbanen, hoi huis,gemeente, vestzak,SBC , boerderij
Tennispaveljoen breugel
Thuis, Plus supermarkt, gemeentehuis
V.gerven, medisch centrum de Linden
Vestzak , la sonnerie ,de golf ,gemeemtehuis
Vestzaktheater (2x)
Vuurvlinder , antoon van de ven straat, distelvlinder, gemeentehuis

Toelichting
Locatie(s)
AED:



Ik weet 'm alleen bij mij in de buurt, verder zou ik de app gebruiken.

Weet niet



Geen , misschien moet daar even aandacht aangegeven worden bv in
mooisonenbreugekrant. Een aparte lijst die bv de mensen ook uit kunnen knippen
en bewaren.
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5 Naast openbare AED’s zijn er ook enkele bedrijven in onze
gemeente die een eigen AED hebben hangen in de zaak. Bent
u op de hoogte waar overal een AED hangt die alleen tijdens
openingstijden bereikbaar is?
(Indien u meerdere locaties weet, kunt u deze a
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Ik weet geen enkele AED te
hangen bij een bedrijf in onze
gemeente

Weet niet

Op vraag "5 Naast openbare AED’s zijn er ook enkele bedrijven in onze gemeente die een eigen AED
hebben hangen in de zaak. Bent u op de hoogte waar overal een AED hangt die alleen tijdens
openingstijden bereikbaar is?" antwoordt 51% van de respondenten: "Ik weet geen enkele AED te
hangen bij een bedrijf in onze gemeente".

Ja, namelijk op de locatie(s):

























Ah, Berkenstaete, emte, plus, jumbo
Albert Heijn Son
Apotheek, jumbo
Berkenstaete sonnerie
Braecklant
Cafe Zaal De Zwaan
Clubhuis HTC; SBC; TV Son en Breugel
Combi gebouw, thermae son,
De bongerd, bewegingsbanken,gemeentehuis
De gemeente
De landing
Emte
Emté
Emte, Sonsport, de zwaan, la Sonnerie, de linden, sbc,
Gemeentehuis
HTC Tennis
Huisartsen praktijk sonsport emte
MC de Linden, Rabobank?, de Zwaan?
Nee
Plus en Jumbo
Plus Gentiaan, HTC Gentiaan
Rabobank, huisartsenpost?,
Septemberplein, gemeentehuis, sauna
Smederij swinkels
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Sonsport
Sporthal A.H
Sportschool jonkers ,zwembad , protestantse kerk , vestzaktheater
Tandarts, scholen, aantal sporthallen
Tv Pieter Breughel
Zie antwoord 4
Zie boven
Zwaan tennis Europeaan landing bongert

Toelichting
Weet
niet



Naar mijn idee weten dat zeer weinig mensen , daar ook bedrijven hier geen
informatie voor geven waar en bij wie die hangen.
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Als burgerhulpverlener sta je aangemeld bij het reanimatie-oproepsysteem HartslagNu. Bij
een hartstilstand in je buurt krijgt je via je mobiel een oproep om naar het slachtoffer te
gaan.

6 Hoe kan het aantal burgerhulpverleners verhoogd worden
in onze gemeente?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
(n=121)
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Op vraag "6 Hoe kan het aantal burgerhulpverleners verhoogd worden in onze gemeente?" is het
meest gekozen antwoord (70%): "Meer aanbieden reanimatiecursussen".

Andere tip, namelijk:
















Algemene bekendheid aan geven
Bij sportverenigingen verplicht
Breng AED in kaart en houd een infoavond
Gratis cursus. Op school. ouders cursus
Gratis opleiding zoals gedaan is in het PSV stadion
Gratis reanimatiecursussen en daar mee adverteren
Het duurt nu 3 maanden voor ik een cursus kan volgen, ik wil geen volledige EHBO doen! Info
over waar een cursus is moeilijk te vinden. Pas onlangs op de digtborden bij ingang dorp gezien.
Hiervoor gezocht. Ik vind dat scholen het aan moeten bieden aan ouders maar ook AED in huis
moeten hebben.
Iedere wijk in son en Breugel mensen benaderen om een curcus te volgen en als vergoeding een
dag per jaar een " uitje"
Informeren over het belang van reanimatie
Meer bekendheid geven in dorpskranten/faceboek e.d.
Meer informatie waar die hangen...
Reanimeren is echt niet hogere wiskunde zeker niet via een AED, maar je moet weten waar ze
hangen, eerst 112 bellen en dan zo'n ding zoeken etc. gewoon duidelijke voorlichting in
plaatselijke bladen hoe te handelen en dit per kwartaal herhalen en herhalen.
Schoolprogramma, ambtenaren als onderdeel arbeidsvoorwaarden
Via gemeente aanmelden 'u kunt zich aanmelden' kosten ....
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Toelichting





Er worden erg weinig EHBO-cursussen gegeven via Rode Kruis Son en Breugel op terrein
Zonnehove. Nu volg ik een jaarlijkse cursus in Best. Als de cursus in Son gegeven kan worden
voor iedereen dan leer je deelnemers kennen en kun je eventueel opgeven in tweetallen
waarmee je ook samenwerkt in de cursus. Je zou ook mensen uit de omliggende straten waar je
woont kunnen stimuleren naar de cursus te gaan met jou.
Ik weet niet hoeveel het er nu zijn de vraag of het nodig is om te promoten kan ik dan ook geen
antwoord geven
Scholen moeten ruimte bieden niet de cursus zelf geven natuurlijk
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3. Onderzoeksverantwoording

Onderzoek
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:

Toponderzoek
AED?s in de gemeente Son en Breugel
Tot slot
17 januari 2019 tot 25 januari 2019
134
8,4% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
14
25 januari 2019
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsense 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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