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MHj?azin?
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 maanden februari, maart, april, mei, juni,
september, oktober, november en
december.
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JAAR VAN GEHANDICAPTEN
De Europese Unie heeft 2003 uitgeroepen tot jaar van de
gehandicapten. Onze Belgische buren hebben een cursus:
EHBO voor gehandicapten. Misschien iets in het kader van
het module-onderwijs? In ieder geval zullen wij in de komende nummers het Jaar van de gehandicapten laten
doorklinken.
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€
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EN JAAR VAN
VERNIEUWINGEN
Voor de EHBO'ers is 2003 het jaar van de vernieuwingen:
invoering van module-onderwijs, geen verplichte oefenavonden, nieuwe richtlijnen reanimatie. Zijn we er met z'n
allen klaar voor? Nog niet? Dan handen uit de mouwen!
Hoogste tijd - en niet doorsudderen.
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WONDVERZORGING
Wondverzorging, daar weten EHBO'ers alles van. Hoewel,
alles? Dr. G.T. Haneveld gaat nog eens dieper in op het
"waarom en hoe" van een goede verzorging van wonden.
Een opfrissertje kan nooit kwaad.
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Opnieuw beginnen
Boven de tekst op pagina 3 van nummer 9 in 2002
stond: uithuilen. Boven dit stukje van nummer 1 in
2003 staat: opnieuw beginnen. We hopen dat u en
alle verwante kinderen en kleinkinderen nog alle
vingers hebt na de oudejaarsviering. En dat u die
lange januarimaand na de feestdagen goed bent
doorgekomen.
Nu maar weer er flink tegenaan. Dat verwacht u vast
en zeker van de redactie. En wat verwachten wij van
u?
Zullen we afspreken dat we onze verwachtingen niet
al te hoog zullen spannen? Toch hebben wij natuurlijk
een verwachting: wij hopen dat u aandacht zult
besteden aan de informatie en de voorlichting die
via EHBO-Magazine tot u komt.
De redactie probeert de informatie zo te verwoorden
dat zoveel mogelijk EHBO'ers er kennis van kunnen
nemen. Maar dit blad mag dan bedoeld zijn voor
EHBO'ers, een feit is dat vele hulpverleners er nog
geen kennis van nemen. En dus verstoken blijven
van de informatie.
Het nieuwe jaar wordt een jaar van vernieuwingen.
Vele EHBO-afdelingen en -verenigingen zullen alle
zeilen moeten bijzetten om met de vernieuwingen vertrouwd te worden. Zij zullen daarop moeten inspelen
en ze zullen ook een beetje marktgericht moeten
denken, willen zij zich stevig staande kunnen houden.
Met veel informatie willen we de besturen van de
EHBO-verenigingen en -afdelingen bijstaan.
We willen ons oor in "het veld" te luisteren leggen om
u een zo zuiver mogelijk beeld te geven van wat er in
EHBO-land leeft.

EERSTE HULP
VIA MOBIELTJE
Via een mobiele telefoon adviezen vragen
over eerstehulpverlening. Ja ja, zo schrijdt de
beschaving voort. Het allernieuwste snufje is
i-mode. Bruno Haisma is niet alleen de
uitgever van de gifwijzer, brandwondenwijzer
en EHBO-wondwijzer, deze maand brengt
hij i-Safe & i-Health op de markt.
Een uitgever met idealen.

Wij rekenen op uw belangstelling. Als tegenprestatie
vragen wij van u ons op de hoogte te houden van wat
er bij u in het EHBO-veld gebeurt. Maak van uw hart
geen moordkuil en laat ons weten hoe u over allerlei
ontwikkelingen denkt. EHBO-Magazine wil ook in het
nieuwe jaar 2003 dicht bij u staan en u in al uw activiteiten ten behoeve van een goede hulpverlening een
hart onder de riem steken.
Jos Noordanus

Bij de voorplaat:
Het Opleidingscentrum Militair Geneeskundige Diensten leidt artsen en
verpleegkundigen op voor oorlogs- en vredestaken. Voor het inrichten van en
werken in een veldhospitaal draaien de afgestudeerden hun hand niet om.
Onder die afgestudeerden zijn mensen met een EHBO-diploma,
maar ook ervaren artsen, instructeurs AED en kaderinstructeurs.
Hou ze in de gaten.
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Europese Jaar van mensen met ee
Het jaar 2003 is door de Europese Commissie uitgeroepen tot
Europees Jaar van mensen met een handicap. De openingsmanifestatie daarvan werd op 3 december j.l. in de Jaarbeurs in
Utrecht gehouden, en had een spectaculair karakter, want midden
onder de toespraak van demissionair staatssecretaris Clemence Ross
bestormde Pieten en Sinterklazen "met een beperking" het podium.
Zij kwamen uit alle hoeken van de Jaarbeurs, zelfs vanuit hef dak
kwam een oude maar nog zeer bewegelijke Sinterklaas al abseilend
naar beneden. Het meest spectaculair was nog een Piet die met
rolstoel en al uit de lucht kwam vallen.

Z

ij gaven aan heel verdrietig te zijn over
het feit dat, ondanks het betreffende verzoek van het Nationaal Comité, zij in het
merendeel van de Nederlandse gemeenten geweerd zijn uit de Sinterklaasintocht.
De Sint vroeg de staatssecretaris én alle aanwezigen
in de zaal er alles aan te
doen om aan deze wantoestand een eind te maken,
zodat bij diens volgend verjaardag zijn Rolstoelpieten
en anderen dienaren-meteen-beperking overal in Nederland welkom zullen zijn.
De staatssecretaris zegde
toe dit punt in alle gemeenten die zij komend jaar zal
bezoeken, aanhangig te maken (overigens is het de
vraag hoeveel dat er nog
zijn: de kabinetsformatie is
op dit moment in volle
gang). Vertegenwoordigers
van verschillende belangenorganisaties voor gehandicapten voeren het
woord tijdens deze openingsmanifestatie, die
eerder al gestart was door een gloedvolle
speech van de Amsterdamse burgemeester. Job
Cohen.
"Het begrip 'handicap' is in het kader van het
Eurojaar heel breed gedefinieerd. We zijn maar
al te snel geneigd hierbij in eerste instantie te
denken aan lichamelijke beperkingen waardoor
mensen bijvoorbeeld in een rolstoel zijn beland, aan blinde en slechtziende mensen die
zich met stok of hond een weg moeten banen
door onze complexe en vooral voor hen onoverzichtelijke samenleving, aan dove en

slechthorende mensen die zich door middel van
gebarentaal verstaanbaar moeten maken in
een wereld vol mobiele telefoons. Maar het
begrip omvat tevens mensen wier beperking
minder goed of helemaal
niet zichtbaar is: mensen
die vanwege genetisch bepaalde of omgevingsfactoren psychische beperkingen
hebben opgelopen, mensen
met verstandelijke beperkingen, mensen met ernstige aandoeningen als MS,
ME en ga zo maar door.
Ook voor hen moet 2003
meer begrip en empathie
vanuit de samenleving opleveren".

