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Tweede jaargang

Barre omstandigheden
en hulpverlening

Schot- en steekwonden
herkenning en
behandeling

Ambulancepersoneel
omgaan met geweld

Tentoonstelling
van lijken
over de grens
van ethiek?
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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.

Barre omstandigheden

2e jaargang nummer 2 - maart 2001
redactie
G. van Broekhuijsen, kaderinstructeur
dr. G.T. Haneveld, arts
A. Hoogkamer, journalist
J.Th. Noordanus, algemeen directeur FNE
E.J.F. Roovers, directeur FNE
G. Trebert, journalist
hoofdredactie
J.Tn. fs/oofcianü's ên
E.J.F. Roovers
redactie-adres
postbus 320
3430 AH Nieuwegein
tel. 030 60 24 666
fax 030 60 24 670
e-mail: info@ehbofederatie.nl
uitgever
A D K E M

ÜITOEVI RS(.ROFI'
postbus 313

9200 AH Drachten

e s
je
$

eindredactie
W i m Lammers
ontwerp en

nieken goed te gebruiken bij hulpverlening onder rampenomstandigheden." Een
interview met Christo Motz, de eerste Europese assistent-instructor bij de Wilder-

lay-out
Studio Adrem
Gerrit Postma / Catrien Schreuder
advertentie-acquisitie
Adrem bv
postbus 313
9200 AH Drachten
tel. 0512 584100
fax 0512 584101
druk

Extreme weersomstandigheden kennen we niet in Nederland. "Toch zijn de tech-

ness Medical Associates, een Amerikaanse club die zich richt op de eerste hulp
onder barre omstandigheden.

Geweld

Scholma Druk, Bedum

abonnementsprijs 2001
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

yUQ PRESENTEERT

In de
schaduw
van de
stad

(minimaal 20 exemplaren)
via de plaatselijke vereniging
abonnementenregistratie
tel. 030 - 6024666
oplage 15.000 exemplaren
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Documentaire in
- delen over de

Overname van tekst is alleen toegestaan
na toestemming van de redactie en
met
bronvermelding
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In dit nummer acht artikelen die te maken hebben met het thema geweld. Er
wordt aandacht besteed aan de behandeling van schot- en steekwonden, de
agressie w a a r m e e de hulpverleners van de GG&GD in Amsterdam te maken krijgen, geweld binnen het gezin en het werk van het Instituut voor psychotrauma
en de SOS Telefonische Hulpdienst.
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Een themanummer
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over geweld lijkt misschien wat

ven. Immers hebben EHBO'ers

In Duitsland is een extravagante tentoonstelling te zien van lijken. De

s

daar dan eigenlijk

Vestigen we daarmee de aandacht

op een aspect dat we

liever niet treffen als het gaat om hulpverlening?

expositie trekt veel bezoekers, de aantrekkingskracht is dus groot.

aandacht

Over de grenzen van de ethiek of niet?

De media-

lijkt toch anders aan te tonen. Het blijkt dat

nieuws veel beter blijft hangen dan positief
de invulling en aandacht
nieuwsfeiten

negatief

nieuws. Of

van de media op de

heeft

negatieve

daar ook mee te maken? In huis-aan-huis

krijgen de positieve
meer aandacht

ontwikkelingen

dan de negatieve.

En toch hebben
met de gevolgen

worden gelezen?

Wie weet.

over geweld.

EHBO'ers

steeds vaker geconfronteerd

worden

van geweld en moeten soms hulo

terwijl het gevaar nog niet helemaal is geweken.
de vijf belangrijke

punten

"let op gevaar" bovenaan

veel

Een reden waarom die bla-

we een themanummer

tegenwoordig

bladen

in de maatschappij

den dan ook zo veel en uitgebreid

kunnen

overdre-

veel mee van

verlenen

Dit

ondanks

die we allemaal kennen en waarin
staat, en dan vooral het gevaar

voor

jezelf.

Gedrevenheid

tot hulpverlening

kan verblinden

op dit aspect

en mede daarom lijkt het de redactie goed om aan deze
schappelijke
uiteindelijk

ontwikkeling

aandacht

te besteden.

midden in de maatschappij

trekken aan de ontwikkelingen
daarmee verbonden
ken zelf-zeker

EHBO

maatstaat

en kan zich niet ont-

- positief en negatief

zijn. Maar de EHBO'er

niet bij geweldsdelicten

- die

dient ervoor te wa-

- geslachtofferd

te

woraen.
Slachtoffers

van geweldsdelicten

hebben aandacht en hulp no-

dig. Vaak in de vorm van 'echte' EHBO, maar soms ook
het simpelweg

- hoewel dat moeilijk is - van de

lijke luisterende
slachtoffer

EHBO'er

die een hand op de schouder

van het

legt. Emoties spelen daarbij een rol en daarom is

het misschien een minder belicht aspect van de
In dit nummer - naast interessante

artikelen

schrijvers - ook weer de nieuwsbrief

EHBO-taak.

van

verschillende

die wij u van harte

velen. Op deze pagina's staan het laatste nieuws en
waardigheden

ovei zaken die iedeie EHBO'ei

nen interesseren.
maandaanbieding

Overzicht tassen

door

spreekwoorde-

Overigens

en BHVei

staat er in dit nummer

maar een overzicht

Doe er uw nut mee in de dagelijkse

van de

aanbe-

wetenskun-

geen

EHBO-tassen.

EHBO-praktijk.
Edwin Roovers
los Noordanus
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