
Terrorisme
Panelonderzoek in Midden- en West-Brabant

Meest waarschijnlijke gebeurtenis

heeft zijn/haar 

gedrag na een 

aanslag niet of 

nauwelijks 

aangepast

Welk incident maakt de meeste indruk:

43%

19%

14%

neerhalen van een vliegtuig

aanslag op een vliegveld

schietincident in openbaar vervoer

10%

afrekening crimineel circuit in woonwijk

10%

5%

vrachtwagen in publiek

verward persoon steekt iemand neer

Extreem weer 38%
20%
12%

Cyberaanvallen

Transportongeval met gevaarlijke stoffen

47%
39%
22%

Alert zijn

Het nieuws volgen

Vermijden drukke evenementen

Hoe passen panelleden gedrag aan uit

88%

 angst op een terroristische aanslag:

plaats kan vinden.  Men acht de kans niet 
een terroristische aanslag in hun eigen buurt 

groot dat zijzelf (3%) of familieleden (5%) bij 
een aanslag betrokken raken. 

Wist je dat
Slechts 8% van de panelleden verwacht dat

volgens panelleden:
Slechts 6% van de panelleden denkt  aan 

men de de kans  acht op een incident met 
terrorisme. Hoe hoger de leeftijd, hoe groter  

terrorisme. In vergelijking met  een eerder 
uitgevoerd onderzoek in Nederland (door  NCTV) 

waar terrorisme als  grootste zorg onder Nederlanders  

Wist je dat

naar voren kwam , lijkt het dat Brabanders  zich
minder zorgen maken over  

terrorisme  
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46%54%

<34 jaar

35 t/m 49 jaar

50 t/m 64 jaar

65 t/m 74 jaar    

> 74 jaar 

Dit onderzoek naar terrorisme is gehouden onder de 
gezondheidspanels van de GGD Hart voor Brabant en 
West-Brabant (n=1518), in opdracht van het Programma 
Extreem Geweld -Terrorismegevolgbestrijding van de 
Veiligheidsregio's Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost. 
Qua samenstelling is dit panel niet representatief voor de 
hele regio. Om deze reden moeten de resultaten van dit 
onderzoek beschouwd worden als een indicatie voor wat 
er leeft onder de doelgroep. 

Wat doen panelleden als ze betrokken zouden zijn 
bij een terroristische aanslag?

51%

10%
54%

64%

34%
49%

14%
67%Veilige plek opzoeken

Hulp aanbiedenDrukke plekken vermijden 

Openbare ruimtes vermijden Rustig blijven

Het nieuws volgen

Instructies/aanwijzingen opvolgen

Familie beschermen / in veiligheid brengen
Wist je dat

mannen eerder  denken rustig

te blijven (59%) en hulp aan te 

vind ik mijn eigen veiligheid belangrijker dan van anderen
    

63%
65%
54%
48%
52%
40%

Bij een aanslag.... 

voel ik mij verplicht anderen te helpen   
  
zit het in mijn karakter om anderen te helpen 
 

zou ik anderen pas helpen als mijn naasten veilig zijn
      
zou ik anderen pas helpen als ik zelf geen gevaar loop
   
zou ik anderen pas helpen als ik weet wat ik moet doen
     

Wist je dat

14% van de panelleden anderen niet 

zou helpen, omdat hij/zij niet weet

wat te doen? 

79%

41%

zou ik slachtoffers op kunnen vangen

zou ik EHBO kunnen verlenen

24% zou graag informatie willen 

ontvangen over wat te doen bij een 

terroristische aanslag:, bijvoorbeeld een 

kort stappenplan hoe  wel of niet te 

handelen bij een aanslag.  Dit ligt hoger bij 

mensen onder de 35 jaar (36%).  61% van 

de deelnemers  heeft op dit moment 

geen behoefte aan informatie, maar wil 

het wel snel op  internet kunnen vinden.

bieden  (55%) dan vrouwen

(40% en 46%), terwijl vrouwen vaker

geneigd zijn om instructies op te 

volgen (66% versus 60%). 

7%

27%

23%

30%

13%

Wist je dat

15% van de panelleden anderen niet 

zou helpen, omdat hij/zij niet weet

wat te doen? 

Wist je dat

panellleden aangaven dat ze bij een  aanslag

maken ,  het verkeer  kunnen regelen , de slachtoffers 

foto's en video's van de dader zouden kunnen  

steunen en hand- en spandiensten  

kunnen uitvoeren . 
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