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Eendracht maakt macht, luidt een gezegde. De organisatie
van de EHBO is echter versnipperd. Draai je rug even om
en er scheidt zich weer een clubje af. Die versnippering
schaadt de belangen van de EHBO. Dat vindt de voorzitter
van de Federatie Nederlandse EHBO, A.H.M. Verhoeven. Als
voorzitter van de Nationale Bond voor EHBO weet hij over
afscheiding mee te praten. Hij pleit voor een bundeling van
alle EHBO-krachten.
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redactie-adres:
postbus 320
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tel. 030 60 24 666
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e-mail: redactie@ehbofederatie.nl
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Adrem Studio
Johan Dolstra

JAARVERGADERING KNV
De jaarvergadering van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor
EHBO kent twee gezichten: eerst een fikse discussie, dan gezellig samenzijn. Dit keer was vooral de positie van de federatie in het geding.
Voorzitter Westendorp vond het op die allerlaatste vergadering voor zijn
afscheid niet zo'n leuke discussie.
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advertentie-acquisitie:
NOVEMA
Weegbree 1
986) ES Grootegast
tel. 0594-611804
fax 0594-611863
A. Puchala
druk:

Scholma Druk, Bedum

abonnementsprijs 2 0 0 3 :
€ 1 6 . 7 0 particulieren en bedrijven
€ 10.95 abonnement voor leden van
en via een KNV-afdeling of
NB-vereniging
€

9.45 idem, maar dan per bundel
(minimaal 20 exemplaren)
via de plaatselijke vereniging

abonnementenregistratie:
tel. 030 - 6024666
e-mail. ledenadministratie@ehbofederatie.nl
o p l a g e : 13.500 exemplaren
Overname van tekst is alleen
toegestaan na toestemming van de
redactie en met bronvermelding
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De redactie wenst u een tijne vakantie
zonder problemen.
Het volgende nummer van
EHBO-Magazine verschijnt in september.
EHBO-Magazine

4e jaargang

no. 5

BELEIDSPLAN RAMPENBESTRIJDING

Duidelijke taal

Op allerlei bijeenkomsten praten deskundigen over verbetering van de rampenbestrijding. De gemeenten moeten een beleidsplan gaan opzetten, waarvoor nu een
model beschikbaar is. Per 1 januari 2005 moet het beheersplan in 25 veiligheidsregio's worden toegepast.

Nummer 5 van EHBO-Magazine is het laatste nummer
voor de zomerse adempauze. Het volgende nummer
verschijnt in september. Dit juninummer biedt weer
een gevarieerde inhoud, zodat u er genoeg van uw
gading in zult vinden.
Graag willen wij uw aandacht vestigen op het vraaggesprek dat EHBO-Magazine had met de voorzitter van
de Federatie Nederlandse EHBO, de heer Verhoeven.
Dit artikel zet tot denken aan en vraagt om reacties.
Voorzitter Verhoeven spreekt duidelijke taal. Hij vindt
dat de verdeeldheid in de organisatie van de EHBO
heel schadelijk is. Hij doet dan ook een oproep aan
alle belanghebbenden om geschilpuntjes uit het verleden te begraven en samen te gaan werken aan één
krachtige EHBO-organisatie. Zelf is hij al zo ver dat hij
de discussie over een fusie tussen de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO en de Nationale Bond voor
EHBO wil openen. Hij wil van een federatie naar een
fusie, wat de efficiency zal bevorderen. Hij beseft terdege dat ook hier historische verworvenheden en
soms gevoeligheden liggen.
"In het verleden ligt het heden". Onmiddellijk daar
achter komt: "In het nu wat worden zal." ledereen
heeft een eigen gezicht en draagt een verleden met
zich mee. Dat geldt voor organisaties - en zeker zo
sterk voor mensen. Want het zijn altijd de mensen die
een organisatie kunnen bouwen. Anderzijds zijn het
mensen die een opbouw kunnen belemmeren, of
daaraan afbreuk kunnen doen.
De vraag is in welke mate de opvattingen van Verhoeven worden gedeeld. Loopt hij te ver vooruit? Of gaan
anderen al gelijk met hem op? Wat vinden de voormannen en -vrouwen van andere organisaties van zijn
duidelijke taal? Willen zij ook met hem streven naar
één krachtige EHBO-organisatie die in het belang van
de leden een vuist kan maken?
De handschoen ligt nu in de ring. Wieraapthem op?

GHOR LIGT OP KOERS
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Jos Noordanus

Een goede geneeskundige hulpverlening bij ongevallen
enrampenis onontbeerlijk. De GHOR staat nog aan het
begin, maar ligt op koers. Twee inspecteurs van de Inspectie voor de Gezondheidszorg van het ministerie van
Volksgezondheid - mevrouw Hazelzet en de heer Pats zeggen daar het hunne over. En zij juichen toe dat zo
veel mogelijk mensen een EHBO-diploma halen.

En verder:

Bij de voorplaat:
Een spectaculair evenement in het Autotron in Rosmalen. Begin mei werd daar de
tweede grote beurs Ramp(en)bestrijding gehouden. Een luilekkerland voor hulpverleners. Massaal kwamen ze dan ook op deze grote beurs af. Er viel veel nieuws te
zien, maar de demonstraties op het buitenveld mochten er ook zijn.
En natuurlijk werd de gelegenheid aangegrepen om een hele dag te praten over de
stand van zaken in de rampenbestrijding.
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