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DAADKRACHT GEVRAAGD

Mode

Hebben EHBO-organisaties wel visie? Wat willen ze in de
nabije toekomst? In vergaderingen komen allerlei ondergeschikte zaken aan de orde, maar voor het bespreken
en uitstippelen van beleid is dan geen tijd
meer beschikbaar. Ook is veel tijd nodig
voor het oplossen van geschilletjes.
Annie van 't Zand, tijdelijk voorzitter van KNV EHBO, vindt dat
het belang van de EHBO meer
moet worden gediend en dat
meer daadkracht nodig is.

Woorden en uitdrukkingen zijn aan mode onderhevig.
In de loop van de tijd verandert de taal. Vooral onder
invloed van de (populaire) televisie. Vooral jongeren
zetten de toon. Woorden die bijvoorbeeld vijftig jaar
geleden niet in 'beschaafd' gezelschap gesproken
werden, hoor je nu dagelijks voor radio en televisie.
Sommige ouderen is dat een gruwel. Je kunt ook je
schouders ophalen, want de taal is van 'het volk'.
Een uitdrukking die een tijd populair was: het zit
tussen je oren. Als je eens wilde variëren, zei je maar:
ik steek vandaag niet lekker in mijn vel.
Hoe het ook zij, het zal duidelijk zijn dat er een verband is tussen lichaam en geest. Maar welke invloed
heeft een sterke geest op het lichaam? Kunnen
geruststellende en bemoedigende woorden een
genezing stimuleren?
In dit nummer besteden wij aandacht aan verbale
eerste hulp. Een boek van twee Amerikaanse
therapeuten biedt voldoende stof tot overpeinzing.
Uit onderzoeken en oefeningen is gebleken dat de
communicatie tussen hulpverlenende diensten een van
de zwakste onderdelen is. Men moet eikaars taal leren
verstaan. Ook blijkt uit onderzoeken dat maar een
beperkt deel overkomt van de 'boodschap' die een
arts naar een patiënt uitzendt. Het ligt dan ook voor
de hand dat bij trainingen en voortgezette opleidingen
in toenemende mate aandacht aan communicatie zal
worden besteed. Tijdens vakanties in het buitenland
gebruiken vele mensen kleine gidsjes met de meest
voorkomende zinnetjes. Er is echter nog geen gidsje
met als titel: wat en hoe zeg ik het aan het slachtoffer? Geruststellend praten met een slachtoffer positief en bemoedigend - zal dan ook voor vele EHBO'ers een hele opgave zijn. In het oefenprogramma
zou dit meer aandacht kunnen krijgen.
En over oefenprogramma gesproken: hoe zal het in de
komende tijd met het competentiegerichte, modulaire
onderwijs gaan? Hier en daar vangen wij signalen op
dat men met veel animo en enthousiasme aan de slag
is gegaan. Tegenover soms wat crisisachtige geluiden,
staan gelukkig ook vele positieve ervaringen.
Hoe de EHBO in de komende tijd de vernieuwingen
verwerkt, hopen wij u in een later stadium te berichten. In dit nummer krijgt u heel wat gevarieerde
informatie te verwerken. En u had al zo weinig t i j d . . .

KLOPPEND HART
Dr. Haneveld gaat in op een interessante
vraag: wat zijn de risico's van hartmassage
bij iemand met een nog kloppend hart?
De kans is dan groot dat de normale
pompwerking van het hart wordt
verstoord. Hartritmestoornissen kunnen
er het gevolg van zijn.
Een goede controle is dus geboden.

Jos Noordanus

En verder:
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Verbale eerste hulp
Observeren wat een slachtoffer mankeert, conclusies trekken. In het
belang van het slachtoffer de juiste handelingen verrichten. Voor de
EHBO'er is dit dikwijls al moeilijk genoeg. Zeker als het letsel niet
duidelijk zichtbaar is. Maar wat zeg je tegen iemand die ernstig
gewond langs de autoweg ligt! Hoe praat je met iemand in een
kritieke situatie? Hoe stel je iemand op zijn gemak? Die vragen
komen in een EHBO-cursus of op een oefenavond nauwelijks aan
bod. Mensen trainen in verbale eerste hulp is dan ook een heel
moeilijk karwei dat sommige docenten niet aan kunnen. Ze zijn
daarin niet of onvoldoende getraind. Toch zal meer aandacht moeten
worden besteed aan de wijze waarop hulpverleners een slachtoffer
benaderen.

B

ij de uitgeverij Ankh-Hermes bv in
Deventer is een boek verschenen met als
titel: HET ERGSTE IS VOORBIJ. En als ondertitel: Wat te zeggen als ieder moment telt.
De schrijfsters zijn Judith Acosta en Judith Simon Prager. De eerste is psychotherapeute en
counselor, de tweede hypnotherapeute en klinisch homeopaat. Beiden trainen mensen die in
de zorgsector werkzaam zijn, brandweerlieden
en EHBO'ers. Zij zijn actief geweest na de terroristische aanval op het Wereldhandelscentrum in New York. Zij hebben daar o.a. bijstand
gegeven aan brandweerlieden die afschuwelij-

ke ervaringen moesten verwerken.
Judith Simon Prager heeft dit boek opgedragen
aan commandant Patrick Brown van de brandweer van New York die "met velen van zijn
broeders zijn leven verloor bij de tragische gebeurtenissen in en rond het World Trade Center". Hij stierf zoals hij geleefd had: onverschrokken en grootmoedig."
Het boek wil een hulp zijn voor hulpverleners
die in allerlei situaties hulp moeten bieden aan
mensen in ongevals- en noodsituaties. Die situaties kunnen zodanig zijn dat een hulpverlener
niet weet wat hij moet zeggen. Hoe vindt hij (of

zij) de juiste woorden? Welke woorden kunnen
bemoedigen en troost bieden? Kun je met
woorden misschien zelfs de pijn verlichten?
De twee schrijfsters zijn werkzaam in de Verenigde Staten. Dus in een andere cultuur dan
de Europese. Zij maken gebruik van de technieken van Neuronlinguïstisch programmeren of
NLP, een vorm van psychotherapie 'waarbij
beelden in gedachten zo worden gemanipuleerd dat ze gemakkelijker hanteerbaar worden'. Ook in de vertaling zullen sommige benaderingen misschien hier en daar wat 'Amerikaans' aandoen. De lezer zou misschien een
wat andere benadering of andere bewoording
willen kiezen. De schrijfsters beseffen dat ook.
Zij geven

