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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.
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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

Lederhuid

Nieuwvormend

hoofdredactie
J.Th. Noordanus en
§J.F. Roov'êfs

opperhuid

Over wondbehandeling

redactie-adres
postbus 320
3430 AH Nieuwegein
tel. 030 60 24 666
fax 030 60 24 670
e-mail: info@ehbofederatie.nl

De laatste jaren is steeds meer bekend geworden over een goede behandeling van wonden. Duidelijk is dat een goede verzorging en behandeling een snelle genezing bevordert. Een deskun-

uitgever

dig artikel vertelt u er veel over.

ADjTEM

INTKRMtDIACROtP
postbus 313
9200 AH Drachten

a

eindredactie
Hiltje Kramer
ontwerp en
lay-out
AdOnline bv
Johan Dolstra

Familiebedrijf

advertentie-acquisitie
Adrem bv
postbus 313
9200 AH Drachten
tel. 0512 584100
fax 0512 584101
A. Puchala

EHBO als familiebedrijf.
Nu en dan richten we de
schijnwerper op een EHB0er die zijn of haar sporen

e-mail: a.puchala@adrem.nl
druk

in de eerstehulpverlening

Scholma Druk, Bedum

rijkelijk heeft verdiend.
Er zijn van die mensen die

abonnementsprijs 2001
f 35,- (€11.35) particulieren en bedrijven
f 23,- (€10.45) abonnement voor leden van en
via een KNV-afdeling of
NB-vereniging
f 20,- (€ 9.00) idem, maar dan per bundel

van top tot teen EHBO-er
zijn. Zo iemand is Piet
Averdieck in Hoogerheide.
U leest meer over hem op

(minimaal 20 exemplaren)
via de plaatselijke vereniging
abonnementenregistratie
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

na toestemming
met

is alleen

van de redactie

toegestaan
en

bronvermelding
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Snotteren

Het zeer van EHBO-ers
Wie zijn oor bij EHBO-ers te luisteren legt, krijgt dikwijls te

Bestaat er nu echt geen goed middel tegen een fikse verkoudheid? Onze arts G.T.

horen dat de EHBO wordt miskend en ondergewaardeerd. Mensen

Haneveld voorspelt dat de uitvinder van het middel beslist voor de Nobelprijs in

doen jarenlang hun best om hun EHBO-kennis en - vaardighe-

aanmerking moet komen. Maar helaas, tegen kouvatten is weinig te doen.

den op peil te houden. En wat ervaren ze? Officieel zijn ze niet

Gewoon uitzieken.

in tel.
Ze lopen niet in een mooi uniform van het Rode Kruis, ze zijn
niet ingedeeld in een SIGMA-team. Ze hebben niet met grote
letters GHOR op hun voorhoofd staan.
Maar als er ergens een ramp of een groot ongeval gebeurt.

É

Wie zijn er dan meestal als eersten bij? Juist, goed geraden...
U mag door naar de volgende ronde.
Er is een gezegde dat luidt: beter een goeie buur dan een verre
vriend. Met een parafrase daarop, zou j e kunnen zeggen: beter
een EHBO-er dichtbij, dan een SIGMA-team ver weg.
De overheid werkt met formele structuren. Dat kan misschien
niet anders, maar het ri.jiv.vj ó vJat fuilliatlLClLeil UkJ uUVeillOOP.
gaan voeren. Gandhi schijnt al gezegd te hebben: met structuren verbeter j e niets, je hebt altijd mensen nodig.

In de hulpverlening gaat het om mensen. De ene categorie
mensen heeft hulp nodig, de andere categorie weet die hulp te
bieden. Als de nood aan de man is, is een goede buur goud
waard. Net als een toegesnelde EHBO-er. Ook mensen die
formeel niet in allerlei structuren of hokjes zijn ingedeeld,
kunnen heel goed werk doen wanneer hun hulp - gevraagd of
ongevraagd - nodig is. Gelukkig gloort er voor de zich miskend
voelende tHbU-ers wat licht aan de einder.
Over de hulpverlening na de nieuwjaarsbrand in Volendam
heeft de door de regering ingestelde commissie-Alders zich
zeer positief uitgelaten aan het adres van de EHBO-ers die snel
ter plekke waren en goed werk hebben geleverd,
(meer hierover in het volgende nummer).
Het advies van de commissie-Alders was: zo veel
mogelijk mensen een EHBO-diploma. De regering zou dit
moeten promoten. Als u in de komende maanden op de televisie
in de Postbus 51-serie promotie voor het volgen van een EHBOcursus ziet, dan weet u dat in de hoogste regionen sympathiek
wordt gedacht over het volgen van een EHBO-cursus.

Of daarmee een einde komt aan de door velen gevoelde onderwaardering van de EHBO, is een andere zaak. Trouwens: niet te
overgevoelig zijn. Gewoon stug doorgaan met het op peil
houden van kennis en vaardigheden. Per slot van rekening doe
je dat om te helpen waar en wanneer dat nodig is. Met of
zonder schouderklopjes!
Edwin

& Jos

Noordanus

En verder:

Dagje dierentuin

blz.
blz.
blz.
blz.
blz.
blz.
blz.
blz.

Soms gaan pa en moe met de kinderen naar de dierentuin. Of opa en oma gaan
met de kleinkinderen apies kijken. Ook in de dierentuin zijn EHBO-ers paraat.
Want ook daar gebeuren ongelukken. Ervaring met grote of kleine ongelukken
binnen of buiten de dierentuin? Laat het ons weten.
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