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28 september 1996, Utrecht
Algemene Bondsvergadering
van "Het Oranje Kruis"
Info: 070-3549111

24,25,26 oktober 1996, Apeldoorn
10e vakbeurs/symposium
ambulancehulpverlening
Info: 0318-633153
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Nationale Vaardigheidsproeven 1996
Mw. H.M.A. Bout-Barnasconi, kaderinstructeur

Zaterdag 1 juni verschenen 10 E H B O ploegen, uit ieder district één, met hun
aanhang in hotel T U L I P INN te Amersfoort.
Iedere ploeg had in het eigen district
gewonnen en hoopte ook nu een prijs mee
terug te kunnen nemen. Met 10 opdrachten
voor de boeg zou het een werkzame,
vermoeiende en warme middag worden.
Een ploeg bestond uit 3 ehbo'ers en een begeleider. In de zaal waren 10 boxen opgesteld. In iedere box waren een of meer juryleden, die de
ploegen beoordeelden aan de hand van vooraf
vastgestelde normen. Iedere toeschouwer kon
door deze opstelling de handelingen redelijk
goed volgen.
Box 1
Hier moest ieder ploeglid een Resusci Anne.een
Juniorpop en een Babypop beademen. Een eenvoudige zaak, zou men denken. Maar met een
junior- en babypop wordt blijkbaar niet overal
geoefend, want de meeste fouten werden gemaakt bij Óm twee poppen. Het district
Gelderland haalde hier de hoogste score.

correct beantwoord. De districten Noord- en
Zuid-Holland scoorden hoog.
Box 3
Tijdens een training zijn 3 sporters aan het hardlopen. Een komt er te vallen en verstuikt de enkel, de andere twee vallen er overheen. De tweede verstuikt de pols en de derde valt met zijn
hoofd tegen een paaltje, waardoor er een wond
aan het hoofd is. De enkel en pols werden al gekoeld. Ieder ploeglid moest nu in actie komen.
Het drukverband aan de enkel en de pols en het
hoofdverband werden met hier en daar een enkel foutje goed aangelegd. Alleen district
Noord-Holland maakte geen enkele fout.
Box 4
Hier lag een slachtoffer met een slagaderlijke
bloeding aan de pols. Het slachtoffer bleek niet
in staat zelf de bovenarmslagader dicht te drukken. Twee ploegleden moesten te hulp schieten

Box 2
De ploegleden
moesten
een

aantal meerkeuzevragen
maken, een aantal
stellingen met
juist of onjuist
en 5 open vragen zo volledig
mogelijk beantwoorden. Een
verschil met vorig jaar was dat
de ploegleden
deze keer het
gehele pakket
aan vragen gezamenlijk mochten beantwoorden.
A l gauw bleek dat er behoorlijk gestudeerd was,
maar toch werden de 22 vragen niet allemaal
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terwijl de derde een aantal vragen over de
bloedsomloop moest beantwoorden. Enkele
vaak voorkomende fouten waren het moeilijk
kunnen vinden van het drukpunt. het niet strak
genoeg aanbrengen van het wonddrukverband
en/of het neerleggen van het slachtoffer en/of de
maat van het snelverband. Alleen de districten
Gelderland. Zuid-Holland en Friesland kwamen
hier tot een goede score.
Box 5
Een motorrijder was tegen een boom gereden en
lag op de weg. Samenwerken in de vorm van veel
overleg was een belangrijke factor. Helaas
gebeurde dat te weinig. Het afnemen van
de integraalhelm en het slachtoffer in de

stabiele zijligging brengen was een behoorlijk
moeilijke opgave. Alleen
district Zeeland scoorde
het maximale aantal pun-

ten.
Box 6
Een echtpaar heeft net
geld uit de pinautomaat
gehaald.
Even
later
vraagt een man om geld,
wat zij niet willen geven.
De overvaller steekt de
man met een mes in de
buik. De vrouw loopt een
wondje op aan de wang, wat ze zelf niet eens
weet. De dader gaat zonder geld en met het mes
er vandoor. Punt 2 van de vijf punten werd
meestal veel te snel afgehandeld. Hierdoor werd
de urgentie van het gebeuren veelal onderschat
waardoor vaak laat en onvolledig deskundige
hulp werd ingeroepen. Alleen de districten
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Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht haalden hier het maximale aantal punten.
Box 7
Hier moest door de 3 ploegleden bij drie slachtoffers een diagnose worden gesteld en de toe te
passen eerste hulp worden opgeschreven. Er
mocht natuurlijk niet onderling worden overlegd.
Slachtoffer 1 had verbrande luchtwegen door
stoom en le en 2e graads brandwonden aan het
gezicht. De eerste hulp bestond uit het slachtoffer in halfzittende houding brengen, de uit-

wendige verbrand
en zorgen voor deskundige
hulp.
Slachtoffer 2 had gekneusde/gebroken ribben en een gebroken sleutelbeen. De eerste
hulp bestond uit het slachtoffer
in halfzittende houding brengen en een brede das aanleggen, zorgen voor deskundige
hulp. Slachtoffer 3 had een botbreuk van het bekken. De eerste hulp bestond uit het rust en
steun geven van de benen en
het inroepen van deskundige
hulp.
liet district Noord-Holland
scoorde hier het hoogst.
Box 8
Hier moesten de 3 ploegleden gezamenlijk een
dominospel spelen. Een goede kennis van de
EHBO bleek onontbeerlijk en vooral ook de samenwerking was hier belangrijk. Slechts drie van
de tien ploegen speelden het hele spel uit.
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