JUL11992

Drenthe heeft 't!
Verslikken
ABCD over
"kleine EHBO"

7

voorpostllllllll
sinds 1929
juli 1992
Maandblad voor Eerste Hulp
voor ehbo'ers, artsen,
bedrijven, politie,
brandweer, ambulance,
overheidsinstellingen en
andere organisaties op
(para-) medisch en
EHBO-gebied.
Redactie en administratie
Kapelweg 34, 3951 AD
Maarn tel. 03432-3004
faxnr. 03432-3547
postgiro 63486
rabobank 37.24.51.810
Redactie
H. J . A. T. Doppenberg, arts
R. Th. Bonfrer, arts
mr. B. L. Berkemeier
P. A. M. Awick
Eindredactie
Marjolein Lekkerkerker
Prepress / lithografie / druk:
Brouwer Offset Utrecht B.V.
Abonnementsprijs ƒ 26,10
Jaargang 1 jan. - 31 dec.
Advertentietarieven op
aanvraag

lllllllllllllllllllllllllllinhoudIIIIIIII
Drenthe heeft 't!
Een impressie van p»^
de sfeer in Assen
op 29 en 30 mei

3

Scheenbeenverwonding 17
Hoe komt het dat een wond
boven het scheenbeen vaak
niet zo gemakkelijk geneest?

Duidelijkheid in de
Algemene Vergadering in
Assen
5
Een uiteenzetting van de
huidige stand van zaken in
de Vereniging, zoals besproken in de vergadering op 29
en 30 mei
ABCD
20
De antwoorden op de vragen van pagina 13

ABCD-vragen
13
Drie meer-keuze-vragen
over kleine voorvallen in de
EHBO

Verenigingsberichten
22
- besluiten hoofdbestuursvergadering
- mutaties adreslijst
- onderscheidingen

Verslikken
14
Waardoor kan men zich verslikken, wat kunnen de
gevolgen zijn en wat is daar
aan te doen?

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.

ISSN: 0169-5622
VOORPOST 1992 7

agenda
29,30, 31 oktober 1992
Apeldoorn
Vakbeurs Ambulancehulpverlening in de "Americahal
in Apeldoorn.
Er is een symposium
"Ambulancezorg in beeld"
op 29 oktober.
Van de Ned.Ver. v. Spoedeisende en Rampengeneeskunde is er een symposium
op 30 oktober.
Inf: 08380-33153

20 november 1992 Assen
Algemene Vergadering voor
leden van de Kon. Ned. Ver.
EHBO
Inf: 03432-3004
21 november 1992 Assen
Nationale Wedstrijd voor
districtsploegen van de Kon.
Ned. Ver. EHBO
Inf: 03432-3004

2

Drenthe heeft 't!
WAT L O S S E NOTITIES OVER " A S S E N 1"
Bob Berkemeier
Constructief vergaderen, pittige vragen
van de afgevaardigden, serieuze
discussies, afgewisseld door humor aan
beide kanten van de bestuurstafel, een
ontspannen sfeer en een bijzonder leuk
avondprogramma.
Dat zijn woorden die je invallen als je, met
zondags klokgebeier op de achtergrond,
achter je schrijfmachine zit om enkele
indrukken van de ledenvergadering in
Assen op 29 en 30 mei op papier te
zetten.

Positieve indrukken, zonder meer.
District Drenthe (uitdrukkelijk met h, lezen we
op de achterkant van het congresprogramma), moest tien jaar geleden zijn beurt voorbij laten gaan, wegens interne moeilijkheden.
"We waren er dus al eerder bij dan het hoofdbestuur", merkte districtsvoorzitter Roland
Baas schertsend op in zijn openingstoespraak.
De voorbereiding van "Assen 1 " (in het najaar vergaderen we in Drenthe verder, inclusief de nationale wedstrijd) had dus het karakter van een inhaaloperatie.
Drenthe had veel werk verzet om er een plezierige bijeenkomst van te maken.
"Ik heb u lief mijn heerlijk landje, mijn enig
Drentheland", luiden de eerste regels van
het Drentse volkslied. Welnu, dat onze KNVvrienden en vriendinnen in Drenthe van hun
provincie houden, lieten ze goed merken.
Het was een leuk idee om tijdens de openingsbijeenkomst, op vrijdagochtend, een
videofilm over al het moois in de provincie te
vertonen. Hunebedden natuurlijk, maar ook
de fietsvierdaagse, interessante musea, vakantiecentra, kampeerterreinen, rust en
ruimte om te wandelen, tropische zwemparadijzen.
Drenthe heeft heel wat te bieden, zoals de
vertegenwoordiger van de provinciale VVV
in zijn toelichtende praatje bij de film onderstreepte.
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De mensen in de zaal letten goed op, want ze
wisten dat hun kennis over toeristisch Drenthe na afloop van de film zou worden getoetst met behulp van een quiz. Hierbij ging
het om de individuele beantwoording van
een reeks meer-keuze-vragen. De heer Bovenlander uit Den Haag had alle vierentwintig vragen goed en mag nu met een subsidie
van de VVV in Drenthe komen recreëren.
Na de lunch deel 1 van de Algemene Vergadering.
Vergader-voorzitter Ruud Post kreeg toestemming van de zaal om zijn jasje uit te
doen. Hij was niet de enige die deze maatregel trof ter preventie van warmtebevanging.
Hoewel: op deze dag met een warme bries
uit het Oosten was het binnen koeler dan in
de zon op het terras van het comfortabele
Motel Assen.
Geen agenda met louter hamerstukken en
geen ledenvergadering als jaarlijks ritueel.
Neen, de stand van zaken na een moeilijk
jaar, en hoe we verder gaan. Daar ging het
om op deze vergadering.
Ondanks de tijdsdruk hadden hoofdbestuur,
dagelijks bestuur en bureau, maar ook de afgevaardigden, de vergadering degelijk voorbereid.
En dat was een garantie voor een pittige gedachtenwisseling tussen afgevaardigden en
bestuur, met als grondtoon gelukkig weer
onderling vertrouwen.
Het is de gezamenlijke wens om vooruit te
kijken en niet te blijven omzien in wrok.
Naast de vertrouwde gezichten van bekende
en ervaren verenigingsbestuurders zagen
we aan de districtstafels overal nieuwe afgevaardigden, die veel nuttige bouwstenen
voor de discussie aandroegen.
De democratie in de KNV functioneert weer
en ons verenigingsparlement vult zichzelf
goed aan met de jonge KNV'ers die de vereniging in de toekomst moeten gaan trekken.
In zijn bijdrage in deze aflevering van "Voorpost" geeft bureaudirecteur Awick een uitge3

uit "Bartje". Pas veel later op de
avond zouden de capucijners op tafel
verschijnen, waar Bartje helemaal
geen zin in had (hoewel: bij Bartje waren het eigenlijk "bruun'n boon'n").
De uitbundige maaltijd, in de vorm
van een "lopend buffet", demonstreerde dat de tijden van armoe in
Drenthe wel degelijk voorbij zijn. "Hè,
hè, dat heeft gesmaakt", dacht menige feestganger nadat hij of zij het
tweede of derde bordje met salades,
haring, paté enzovoort had leeggegeten.
Maar toen pas werden de capucijners
en de hutspot met spek binnengebracht. Voor wie nog inwendig voldoende ruimte had.

... prima evenwicht tussen het nuttige en het aangename ..
breide weergave van de informatie die vooraf aan alle afdelingen werd toegezonden en
van de uiteenzettingen en overzichten van de
huidige stand van zaken in de Vereniging, die
in de vergadering werden besproken.
De notulen van deze vergadering met alle
feitelijke besluiten en afspraken worden begin oktober aan alle afdelingen toegezonden.
Drenthe had een prima evenwicht tussen het
nuttige en het aangename op deze warme
vergaderdagen weten te bereiken. Ook dat
aangename hoort erbij, want juist in de wandelgangen, onder het genot van een drankje,
en tijdens de maaltijden worden immers de
oude vriendschapsbanden aangehaald en
nieuwe gesmeed.
Het avondprogramma na de eerste vergaderdag bood daartoe veel ruimte.
Vanaf zeven uur vertoefden de congresgangers in de Schaapskooi, de eetzaal van het
motel.
Voorzitter Baas opende de avond met het
voorlezen van, hoe kan het anders, een stuk
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Het duo Karst, moeder en zoon, verzorgde tussen de gangen van het diner door een heel plezierig programma van oud-Drentse en andere volksliedjes, meezingers vaak, bekend uit
onze lagere schooltijd.
Vice-voorzitter van het district Drenthe, Gerard Krol, praatte de onderdelen van de avond als een ervaren
spreekstalmeester aan elkaar.

Zaterdagochtend en een deel van de middag
werd de ledenvergadering voortgezet. Heel
wat informatie ging ook in het tweede deel
van de vergadering over de tafel, maar dat
moest wel na deze roerige periode.
Ik kijk met voldoening terug op "Assen 1 " .
Als we met onze vereniging op "Assen 2 " in
november zo verder gaan, zijn we allen weer
op de goede weg.
District Drenthe, sterkte met de voorbereiding van deel 2. Reken maar dat de KNV'ers
die in mei naar Assen kwamen, in november
graag terugkomen.
Want gasten ontvangen, evenementen organiseren en feestvieren, dat kunnen ze daar in
Drenthe vakkundig en met elan.
De KNV is helemaal terug van weggeweest.
Wij hopen dat voorzitter Jacques Warmelink,
hersteld in zijn erelidmaatschap, en hopelijk
dan ook hersteld van zijn ziekte, zich daarvan
op 20 november persoonlijk kan komen
overtuigen, achter de bestuurstafel en temidden van onze leden.

