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5 oktober 1991
Zandvoort
Bondsvergadering van het
Oranje Kruis in hotel
Gran Dorado, Zandvoort.
Inf: 070-3549111.
5 oktober 1991
Arnhem
Congres "Bewegen en
Gezondheid" van NISGZ.
Inf: 08308-21984
(dhr. Weers).

26 oktober 1991
Maassluis
Symposium Kadergroep
Oranje Kruis.
Inf: 070-3549111.
2 november 1991
Nijmegen
Nationale Jeugd-EHBOwedstrijden van de Kath.
Nat. Bond voor E.H.B.O.
Inf: 030-314731

16 november 1991
20 oktober 1991
Amersfoort
Tilburg
Bijeenkomst van
Open wedstrijd van de Kath. Lotus-studieleiders in
Ver. EHBO Tilburg.
De Drietand, Amersfoort.
Inf: 013-703932
Inf: 070-3549111
(dhr. Vorselaars)
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Ver afgelegen verbandposten
R.Th. Bonfrer, arts

Wie ondier de wapenen geweest is,
herinnert zich vast nog het pakje onder het
netje bovenop de metalen helm. Elke
soldaat heeft kennis moeten nemen van
"zelfhulp, kameradenhulp". Tenslotte
kunnen soldaten oog in oog komen te staan
met verminkingen en verwondingen. Het
pakje onder het netje waarin een
snel verband, stelde de hulpverlener in staat
eerste hulp te verlenen, waar ook in den
velde, al dan niet ver afgelegen. Aldus zag
ik tijdens mijn diensttijd voor het eerst een
snelverband. Het bewuste pakje en de helm
waren onafscheidelijk, zodat geen helm
betekende ook geen snelverband.
Aangezien deze helm zwaar was, waren we
blij hem niet te vaak te dragen. Echter de
plastic helm miste het
bedoelde accessoir.
Wandelende verbandpost
De ehbo'er heeft zich verdiept
in het geven van eerste hulp
bij verwondingen. Vaak is het
ondoenlijk, voortdurend een
snelverband onder handbereik te hebben. Dat is de praktijk. Het is dan ook een uitkomst gewoon ergens aan te
kunnen bellen met de vraag:
"Mag ik de EHBO-verbandtrommel?"
De adressen zijn herkenbaar aan ons embleem
waaronder
geschreven
staat "verbandtrommel".
Wanneer je erop let zie je
ze steeds meer.
Volgens rooster wordt de inhoud van de verbandtrommel gecontroleerd en zonodig vervangen. Ook wordt bijgehouden wat aangevuld moet worden, omdat het is gebruikt

het weer, aan de deurpost van een eenzame
woning, het schildje, met ons eigen
embleem en de tekst "Verbandtrommel"
erop.
Na bij de bewoners geïnformeerd te hebben
bleek het bordje er al jaren te hangen.
Bovendien was er niet slechts een verbandtrommel maar waren er ook dekens bij.
Gebeurt hier dan vaak een ongeluk?
Nee, dat gelukkig niet. Weliswaar reed er
ooit een auto in de sloot. De moeder uit die
auto kreeg koffie voor de schrik en het natte
kindje kreeg droge kleren.
Verband kwam er toen niet bij aan te pas.
Af en toe komen buurtbewoners voor een
ongevalletje wat verband vragen. Dit gaat zo
al jaren op vele plaatsen in Nederland.

KONINKLIJKE

VERBANDTROMMEL

Overal verbandposten
Het was in Vriezenveen tijdens de jaarlijkse
fietspuzzeltocht. De omgeving was rustig,
landelijk en bekoorlijk. Naast de weg een
sloot, dan weer gras en natuur. Toch zag ik
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De ehbo'er is geen wandelende verbandpost. Het kan dus gebeuren dat u wel bij een
ongevalssituatie betrokken raakt, zonder
verbandmiddelen. Maar treft u dan zo'n
schildje aan, dan staat u niet met lege handen.
De Koninklijke Nederlandse Vereniging
EHBO timmert aan de weg... letterlijk met
schildjes.

