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100 jaar K N V
J.P.A. van Buuren, voorzitter
100 is een bijzonder getal, al is het in
sommige opzichten wat minder
indrukwekkend dan vroeger. Van een
afstand van 100 km is niemand meer
ondersteboven en een snelheid van 100
km is veel mensen al te langzaam.
Maar 100 jaar is nog steeds een speciale
grens, een leeftijd die de meeste mensen
niet halen. Daarom hebben w e de eeuw
ook opgedeeld in handzame stukjes, om
toch jubilea te kunnen vieren; 12V2, 25,
50,75 en 100 jaar.
Ons
jubileum,
100 jaar KNV,
een vereniging
van mensen die
al 100 jaar een
zelfde doel nastreven, is dus
wel iets aparts.
De idee dat je
je
medemens
moet helpen in
nood, is zo oud
als de mensheid
zelf. En altijd
waren er mensen, die vonden
dat bij een ongeluk er iemand
in de buurt moest zijn om het slachtoffer,
door eerste hulp te verlenen, een grotere
overlevingskans te geven. 100 Jaar geleden
heeft een groep van deze mensen zich verenigd om in die hulpverlening meer lijn en
eenheid van opvatting te brengen.
Dr. Tilanus heeft het initiatief genomen en
sindsdien heeft de vereniging zich gestaag
ontwikkeld.
We zouden in 1993 nog meer mijlpalen in de
geschiedenis van onze KNV kunnen herdenken.
Het is bijvoorbeeld 80 jaar geleden dat het
eerste Oranje Kruisboekje verscheen, waardoor de opleiding uniform werd. Dankzij deze ontwikkeling zijn de diploma's overal
evenveel waard.
Het is 40 jaar geleden dat de vereniging "Ko-
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ninklijk" werd; een erkenning van het belang
en de verdiensten van de vereniging.
Sinds 1893 is de uitbreiding van de EHBO-gedachte steeds het streven van de vereniging
geweest en als doel van de KNV in de statuten vastgelegd.
Dat dit streven onder de Nederlandse bevolking weerklank vond, blijkt uit de constante
groei van het ledental en uit het feit dat de afkorting EHBO en ons embleem landelijk een
begrip zijn geworden.
Hóé we ons jubileum
vieren
wordt nog uitgekiend door de jubileumcommissie. De recente
problemen in de
vereniging
nopen ons tot een
wat bescheiden
opzet, doch dat
ligt ook in de
aard van de ehbo'er. Vast staat
al wel, dat de
PTT een speciale
postzegel zal uitgeven en dat er J. P. A. van Buuren
in een tv-uitzending aandacht aan de EHBO
zal worden gewijd.
En dan nog iets. Hoewel dr. Tilanus de eer
toekomt, 100 jaar geleden de aanzet te hebben gegeven tot de oprichting van onze vereniging, mogen we bij een terugblik ook best
van de vele voorzitters die de vereniging gekend heeft, er één apart noemen. Die ene, de
heer J.H. Warmelink, die na de Tweede Wereldoorlog de groei van de vereniging enorm
heeft gestimuleerd en de KNV (samen met
de heer Van Roon) door persoonlijke propaganda, heeft gebracht tot waar we nu zijn.
Een vereniging met 550 afdelingen, 8000
vaste hulpposten en 50.000 leden.
Ondanks een kleine terugval door de problemen van het afgelopen jaar, is de vereniging
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weer op de goede weg en blijkt het enthousiasme van de leden ongeschokt.
We gaan weer gewoon door op de ingeslagen weg. De ideale toestand is pas bereikt als
er naast ieder slachtoffer een gediplomeerd
ehbo'er staat en zover zijn we voorlopig nog
niet.
We gaan door met onze hulpverlening waar
dat nodig en mogelijk is en dat is tevens de
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Henk Doppenberg, arts
1. Alles nieuw?
Een nieuw bestuur, een
nieuwjaar, een nieuwe
Voorpost, nieuwe ontwikkelingen, nieuwe EHBO-basiskennis?
Bijna goed: de EHBO-basiskennis blijft gelijk, de rest is
nieuw. De basiskennis was
al correct.
Daar houden we ons om te
beginnen in dit nieuwe jaar
maar eens mee bezig.
De eerste vraag is een eenvoudige fysiologie vraag. De
fysiologie is de leer van het
normale functioneren van
het lichaam.
De vraag: Iemand heeft
bloedarmoede, een slechte
longfunctie en een matige
hartfunctie. Die persoon wil
bewijzen, dat ook in een dergelijke conditie de Marathon
van Helsinki een redelijk te
doorstane inspanning is.
Welke problemen verwacht
u bij deze persoon?
a. geen problemen, iedereen kan een marathon uitlopen
b. pijn op de borst door de
hart- en longfunctie
c. overal pijn door bloedarmoede en hart-longfunctie
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beste propaganda voor onze doelstelling,
het bevorderen van de "eerste hulp" gedachte.
Tot slot wens ik, namens het hoofdbestuur,
alle leden van de Koninklijke Nederlandse
Vereniging EHBO een gezond en gelukkig jubileumjaar met veel goede oefeningen en
weinig ongevallen.

d. alleen blauw worden van
de marathonloper, zonder
dat dat gevaarlijk is
2. Ook de anatomie ligt redelijk vast. Toch zijn ook
daar ontwikkelingen in de
wetenschap en andere visies om tegen de anatomie
aan te kijken. Ook wat dat
betreft een eenvoudige
vraag. Laten we maar bij de
Marathon van Helsinki blijven.
De loopschoenen worden
geacht goed verende, dikke,
voorgevormde zolen en
voetbedden te hebben. Dat
is een van de factoren die
loopschoenen zo duur maken. De vraag is eenvoudig:
wat is het grootste risico, als
het 'onderwerk' van dergelijke loopschoenen niet dik,
verend en voorgevormd is?

krijgen steeds vaker drukverband om het been aangelegd.
Over een dergelijk drukverband gaat het. Uw buurman
heeft zoiets. De buurman
belt u onder het eten op: zijn
verbonden been gaat meer
en meer pijn doen, omdat
het verband zo strak zit.
Wat is de juiste eerste hulp?
a. direct de (dienstdoende)
huisarts bellen
b. zo snel mogelijk het verband verwijderen
c. de buurman adviseren
met het verbonden been te
gaan lopen
d. de pijn en het verband
hebben niets met elkaar te
maken

a. er ontstaan makkelijker
blaren
b. er ontstaan makkelijker
verstuikingen
c. er ontstaan makkelijker
botbreuken
d. er is geen extra risico: gewoon geld-uit-de-zak-klopperij
3. En dan toch nog een uitstapje buiten de EHBO. Het
gaat om steeds meer toegepaste verbanden. Mensen
die een slechte bloedsomloop hebben in de benen en
daar soms al open benen
door hebben opgelopen,
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