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Kinderen zijn kwetsbaar
EHBO-Magazine is een maandblad voor eerste
hulp, en tevens het officiële orgaan van de Federatie Nederlandse EHBO. Het verschijnt 9 keer

per jaar, en wel in de eerste week van de maanden februari, maart, april, mei, juni, september,
oktober, november en december.

Het leven is vol risico's, vooral bij kinderen, omdat die nog
niet echt weten wat
het gevolg is van hun
spelen. In en om het
huis, in het verkeer,
bij het skaten en sporten. Maar je moet
natuurlijk die risico's
niet zelf gaan scheppen en de kansen op
een ongeluk vergroten.
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terrein van de J e u g d - E H B O

druk
Scholma Druk, Bedum

Hoe zit het met de opleiding Jeugd-EHBO? Wat komt er aan de orde in de opleiding voor instructeur? Wat heeft de Commissie Jeugd-EHBO de afgelopen jaren
gedaan? Hoe kun je je bekwamen om aan de jeugd les te geven? Allemaal op

abonnementsprijs 2000
f 35,- particulieren en bedrijven
f 23,- abonnement voor leden van en
via een KNV-afdeling of
NB-vereniging
f 20,- idem, maar dan per bundel
(minimaal 20 exemplaren)
via de plaatselijke vereniging
abonnementenregistratie
tel. 030 - 6024666
oplage 15.000 exemplaren

Overname van tekst is alleen toegestaan
na toestemming van de redactie en
met bronvermelding
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Jeugd

Topsport

toekomst

en jonge
kinderen

Dat de jeugd de toekomst heeft staat onomstotelijk vast.
Een toekomst waarin wij hopen dat de jeugd zich ook in
zal blijven spannen voor hulp aan iedereen die dat nodig
kan hebben. Eerste Hulp neemt daarbij een belangrijke
plaats in. Vandaar dat we een nummer hieraan hebben
willen besteden.

Alle topvoetballers zijn begonnen als kleine straatvoetballertjes. Om aan de top te komen
moet je jong beginnen. Maar
kunnen kinderen die geestelijke
én lichamelijke inspanningen
die topsport met zich meebrengt
wel aan?

EHBO-Magazine in

Vanuit "Het Oranje Kruis" wordt een korte toelichting op
de stand van zaken gegeven met betrekking tot de ontwikkelingen op het gebied van jeugd EHBO. Voor iedereen die daarbij betrokken is goed om kennis van te nemen. Maar ook de praktijk van het hulpverlenen aan de
jeugd komt aan de orde en een beeld van de oorzaken
en gevolgen van een maatschappij met de spelende
jeugd.
De topsport met kinderen komt aan de orde, alsmede de
wedstrijden als een ondersteuning van de lessen jeugd
EHBO en als gewoon een leuk evenement om eens te bezoeken. Leren door te doen en te kijken naar wat anderen in diezelfde situatie doen is het motto.
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Last but not least leiden we u door een school die met de
opzet van de Arbo-wetgeving in het scholencomplex betrokken is. Ruimte is ingeruimd voor ingekomen stukken
die een bijdrage leveren. Iets waartoe wij graag ook eens
van u horen. Immers u bent betrokken bij het werkveld
en kunt mede sturing aan de positieve ontwikkeling van
uw EHBO-magazine meewerken. Wij wachten uw reactie
of bijdrage vol spanning af.

Het eerste jaar zit er bijna
op. EHBO-Magazine is
een nieuw tijdschrift, dat
zich steeds meer gaat
vormen en een vooraanstaande positie gaat innemen in de Federatie
Nederlandse EHBO. Maar
er zijn nog wel nieuwe
abonnees nodig!
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Bij het ter perse gaan van deze uitgave kwam bij ons een
bericht in de Volkskrant in beeld met betrekking tot de
AED, de Automatische Externe Defibrillator. Een nieuwe
ontwikkeling die nog in de kinderschoenen staat in Nederland maar op misschien wel zeer korte termijn gemeengoed zou kunnen worden. Cardioloog R. Koster van
het AMC in Amsterdam geeft een pleidooi voor een snelle opleiding en voorziening op dit vlak in Nederland. Wij
houden u verder op de hoogte.
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