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Ambulance niet op tijd

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,

De schrik van veel mensen en niet alleen voor EHBO'ers: de Ambulance komt

{Moto,

niet op tijd of niet snel genoeg naar de zin van betrokkenen. Hoe los je dat op
is natuurlijk de grote vraag. Bereikbaarheid verbeteren en een groter aantal
in te zetten Nederlanders. Aan het woord komt Klaas Molenaar op

november en december.
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Gezondheid leerlingen
bevorderen
Dat scholen aan de leerlingen
een veilige leefomgeving dienen
te bieden is eigenlijk een basisvoorwaarde die ouders stellen.
Preventie is een bekend begrip
en daar eet de schoolgezondheidszorg over mee te praten.
Lees verder hierover in het interview met sociaal verpleegkundige
Saskia Prast op

tel. 030 - 6024666
oplage 15.000 exemplaren
bij de voorplaat
Steeds vaker en steeds meer wordt bij de
jeugd de consumptie van energiedrankjes
geconstateerd. Voor de EHBO'ers goed om
te weten wat er verwacht kan worden en
of er maatregelen nodig zijn om extra hulp
te verlenen.
Overname van tekst is alleen toegestaan
na toestemming van de redactie en
met bronvermelding
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Drankmisbruik
bij jongeren

Waar was U?
Verbijstering alom natuurlijk naar aanleiding van de
gebeurtenissen op 11 september 2001 in New York.
Een vreemde gewaarwording die de - volgens velen beschermde leefwereld van de rijke wereld op zijn
grondvesten heeft laten schudden.

Steeds vaker worden hulpverleners ingezet bij de hulpverlening aan
jongeren dié te diep in het glaasje hebben gekeken. Invloeden van
maatschappelijke verandering, gewijzigde normen en waarden, maar
ook een probleem van hoge tolerantie? Leest u verder op

Als hulpverlener kijk je volgens ons - zo hebben wij dat
in ieder geval ervaren - heel anders naar dergelijke gebeurtenissen. Veel klein leed gaat aan je ogen voorbij
en je beseft opeens heel duidelijk dat je een onbetekenend radertje bent in het geheel van de hulpverlening.
Maar wel een belangrijk schakeltje dat kwetsbaar is
gezien het enorme aantal hulpverleners die hierbij om
het leven is gekomen. Positieve actie voor alle hulpverleners en respect mag van de gehele maatschappij nog
maar eens opvraagH «mrHon
Op een onbedacht moment kwam een cursist naar Edwin toe. De opmerking werd gemaakt dat hij zich afvroeg of Edwin daar niet graag bij had willen zijn. Het
antwoord was ontkennend.
Dat lijkt voor sommigen vreemd maar als 100 % betrokken EHBO'er ben je daar niet graag bij. Wij zien
liever geen leed dan dat er veel mensen hulp moeten
gaan verlenen. Voorkomen dient de leidraad te zijn en
het moedwillig verwonden en doden van mensen kan
o p gonorlci
tv>;c<£ J».».! uicmaKcii v a n i l u i p v c i i c i l l l i y i n
de ruimste zin des woords en zelfs niet in het leven van
ieder weldenkend mens. Hulpverlening na geweldsdelicten is de moeilijkst denkbare vorm van EHBO, vanwege het feit dat iemand moedwillig ander leven
heeft willen verstoren en wij gunnen het niemand daar
ooit mee geconfronteerd te worden. Alleen met wederzijdse acceptatie van deze grondwaarde kan de geweldsspiraal gestopt worden en kan een tolerante samenleving in stand worden gehouden.

Traumazorg in
de steigers

Over de gevolgen en de uitbreiding van de oorlogshandelingen in de afgelopen weken hebt U veel gehoord. Of dat, en zo ja wat dat, voor de EHBO-praktijk
zal gaan betekenen is nu misschien nog niet helemaal
duidelijk, maar ook daar zullen aanpassingen en veranderingen niet altijd onontkoombaar blijken. Dat zal
waarschijnlijk weer eens extra inspanning van onze
vele vrijwilligers vragen. En zoals altijd rekent iedereen
weer op die inzet van ons allen.

Nogmaals over de ambulancehulpverlening. Hard wordt gewerkt aan
een sluitend systeem van hulp aan ongevalslachtoffers. Hadden we
dat dan nog niet zult u zeggen. Het rapport Licht op Traumazorg van
Prismant op zijn waarde geschat op

Edwin Roovers & Jos Noordanus
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