AUGUSTUS 1990

Een Bizoini-groep
In uw afdeling?
Lesplan
instructeurs
BIZOM
Voorbereiding
nieuwe

8

11111111

voorpost 1111111

sinds 1929

augustus 1990
Maandblad voor Eerste Hulp
voor ehbo'ers, artsen,
bedrijven, politie,
brandweer, ambulance,
overheidsinstellingen en
andere organisaties op
(para-) medisch en
EHBO-gebied.

inhoud
Een Bizom-groep in u w
afdeling?

inhoud
3

Brieven van lezers
Hoe snel een tetanusinjektie?
De Koninklijke in Fryslan

6

Redactie en administratie
Kapelweg 34, 3951 AD
Maarn tel. 03432-3004
postgiro 63486
rabobank 37.24.51.810
Redactie
RJ. Woortman,arts
T.S. Visserman
H- J, A. T. Doppenberg, arts
R. Th. Bonfrer, arts
mr. B. L Berkemeier
R A. M.Awick
Eindredactie
Marjolein Lekkerkerker
Vormgeving en druk
Brouwer Offset B.V., Utrecht
Abonnementsprijs / 24,~
Jaargang 1 jan. - 31 dec.
Advertentietarieven op
aanvraag

Tips voor het maken van
notulen
13

Cursus
Publiciteitsvaardigheden
voor afdelingsbesturen
14
ABCD
Drie meer-keuze-vragen
over de organisatorische
kant van de EHBO
Lesplan instructeurs
BIZOM

8

Jaarverslag
16
Deel 3 van het verslag van
de Koninklijke Nederlandse
Vereniging eerste hulp bij
ongelukken

9

ABCD
De antwoorden op de
vragen van pagina 8

19

Tribune
Een brief over de
wedstrijden

22

Verenigingsberichten
Mutaties adreslijst

23

Voorbereiding nieuwe
EHBO-seizoen
10
Enkele uitgangspunten voor
het komende cursusjaar
"Van gediplomeerd tot geoefend ehbo'er" 2e druk. 12
Een overzicht van de inhoud

Oplaag 24.000 exemplaren
De redactie tracht steeds
zoveel mogelijk contact op
te nemen met de
rechthebbenden van het
copyright op gebruikte
illustraties. Voor zover dat
niet gelukt is, verzoekt zij
rechthebbenden contact met
de redactie op te nemen.
Het overnemen van tekst is
uitsluitend toegestaan na
toestemming van de
redactie.

Lezers van V o o r p o s t
De m e e s t r e c e n t e u i t g a v e v a n V o o r p o s t
(1990-8) b e v a t d o o r e e n f o u t i n h e t
productieproces bij de drukker, g r o t e
onvolkomenheden.
Wij betreuren dat t e n zeerste.
H e t v o o r u l i g g e n d e n u m m e r is e e n
verbeterde versie.
redactie Voorpost

ISSN; 0169-5622
VOORPOST 1990 8

2

Een Bizom-groep in uw afdeling?
P.A.M. Awick
Veel afdelingen hebben een aantal leden
die hun d i p l o m a slechts geldig houden
o m d a t het door hun werkgever verlangd
w o r d t . Maar het merendeel van onze
leden bestaat uit mensen die hulp w i l l e n
verlenen als dat nodig is; als de
o m s t a n d i g h e d e n , w a a r i n een
medeburger verkeert, d a a r o m vragen.
De bereidheid o m t e helpen bij een
ongeluk is dus in r u i m e m a t e aanwezig in
een EHBO-vereniging.
Om kundig en geoefend te blijven om te helpen, worden maandelijks vervolglessen bijgewoond. Dat is bovendien verplicht om het
diploma geldig te houden.
Daarmee rust op besturen en kaderinstructeurs de taak om de vervolglessen levendig
en afwisselend te houden. De taak o m nieuwe impulsen te geven, o m nieuwe kennis in
de vervolglessen te verwerken en om nieuwe activiteiten te ontwikkelen. Want laten
we eerlijk zijn, voor iemand die al zeventien
jaar lid is, is het vingerverband niet de meest
interessante stof in de vervolglessen.

De volgende vraag is: Ook door leden van
onze afdeling? Het antwoord daarop is voor
een aantal besturen moeilijker te geven.
De hulpverlening bij grotere ongelukken
vraagt een vorm van organisatie in de afdeling. Hoe begin je daar aan? Willen onze
leden wat meer dan elk jaar alleen de vervolglessen volgen? Willen de leden kennismaken met nieuwe ontwikkelingen op
EHBO-gebied? Is men geïnteresseerd?
Dat is een kwestie van navraag doen in een
vervolgles, op een oefenavond.
Een paar simpele vragen:
Zijn er onder ons leden, die bereid zijn hulp
te verlenen in geval dat zich in onze gemeente een groter ongeval voordoet, waarbij veel
slachtoffers betrokken zijn?
Willen zij wat meer kennis daarover
opdoen? Willen zij wat extra informatie over
bepaalde omstandigheden en bepaalde risico's?
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Sinds enige jaren is in een groot aantal afdelingen de hulpverlening bij rampen actueel
geworden. In sommige afdelingen, omdat
bestuur en leden vinden, dat de EHBO ook
bij grootschalige ongelukken hulp moet kunnen verlenen; in andere omdat de gemeente
een beroep op de EHBO heeft gedaan.
Bestuursleden en leden zien in de krant en
op de televisie berichten over grotere ongelukken en rampen. Zij beseffen dat ook in
hun omgeving risico's bestaan. Als gemotiveerde ehbo'ers wordt er nagedacht over de
hulpverlening en de rol die de EHBO-vereniging daarbij kan spelen.
EHBO is Eerste Hulp Bij Ongelukken: bij kleine ongelukjes en bij grotere.
En in feite dus ook bij hele grote ongelukken.
Het gaat altijd om hulp aan mensen; soms
één of twee, soms vier.
De vraag rijst dan: Ook bij 10 of 20? En het
antwoord zal altijd positief zijn.
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Als dat positief beantwoord wordt, is er nog
niets besloten of afgesproken. Er is nog geen
enkele verplichting voor de leden of het
bestuur. Er kan van gedachten worden
gewisseld over wat in de plaatselijke
omstandigheden en wat in de afdeling nodig
en nuttig is, maar ook over wat uitvoerbaar
zou kunnen zijn.
Kortom, het kan een praatavond zijn, een
discussie-avond over hulpverlening.
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