MEDICAL & SAFETY bv
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EHBO , BHV-. sportverzorgings- en veiligheidsartikelen

Veiligheidshesje EHBO kleuren verkrijgbaar in de maten S/M; L/XL en XXL/XXXL nu voor € 5.00 PXH RTW = f^Q^ inri RTU/
10 % k o r t i n g op de volgende kledingstukken: Poloshirts, Polosweater en Bodywarmers (maten S t/m XXXL)
Poloshirt kost bijvoorbeeld nu € 22,50 excl. BTW = € 26,78 incl. BTW
Bij afname van meerdere exemplaren is een passet mogelijk, zodat iedereen vooraf de juiste maat kan bepalen.
Wij leveren een compleet assortiment aan EHBO artikelen. U kunt verder bij ons terecht voor BHV-,
sportverzorgings- en veiligheidsartikelen.
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e s voor het juiste advies en een prima service:

Transportweg 4 B - 4501 PS OOSTBURG -Tel. 0117-442424 - Fax. 0117-442425 - info@mfmedical.nl - www.mfmedical.nl

Een leven

redden

met één druk op de #

Wekelijks overlijden in Nederland 300 mensen aan een
hartstilstand. En dat terwijl een hartstilstand heel goed
te behandelen is. Want er is nu apparatuur voorhanden
waarmee iedereen gemakkelijk een leven kan redden: de
Automatische Externe Deftbrillator, ofwel AED.

Het gebruik van de AED is even eenvoudig als effectief.
Iedereen kan met een druk op de knop de overlevingskans na een hartstilstand vervijfvoudigen en het risico
van blijvende hersenbeschadiging drastisch verkleinen.
Kijk op www.medizon.nl voor meer informatie.

Medizon is sinds 1997 hét Nederlandse kenniscentrum op het gebied van hartdefibrillatie. Dankzij
opleidingen en apparatuur van Medizon zijn honderden bedrijven, instellingen en particulieren in
staat verantwoord te defibrilleren. Dat is een mooi begin, maar het moeten er nog veel meer worden.

2

ÊHBO-pOSt I nr.4 I augustus 2009

^Medizon

inhoud

Algemene Vergadering 2009,
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Bestuursleden, verenigingsraadleden en afgevaardigden uit de tien districten verzamelen zich in
' 'plaats waar vriendschappen worden aangehaald', aldus Van Walderveen.

H o l e l Z u i d e r d u i n

Mexicaanse griep
Waardoor wordt deze griep veroorzaakt? Hoe verspreidt het virus zich? Hoe herken ik deze griep?
Kan ik besmetting voorkomen?
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Slachtoffer heeft stem in rechtzaal
Je zult maar aangereden worden door een dronken automobilist of als hoogbejaarde
door een verslaafde crimineel van je tasje beroofd worden.
Is u - buiten uw schuld - leed berokkend? Dan wilt u dat de dader ter verantwoording
wordt geroepen. In dit artikel leest u wat u in dit geval het beste kunt doen.
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De teek, klein maar zeker
niet onschuldig
In Nederland lijden naar schatting een half miljoen mensen aan de ziekte van Lyme.
Oorzaak: een beet van een teek.
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Eerste hulp: wel of niet wettelijk
geregeld?
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Van een wandeltocht en een spiegel
Tini Punt

Piet Noordhuizen
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Hét EHBO-boek, een boek vanuit de
praktijk

Blauwalgen verzieken zwemwater
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Ingezonden brieven

30 Woordrag
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Uit de afdelingen

31 Colofon

Eerstehulpverleningaan kinderen
Vincent van den Hurk

27

'Zomerdag' in Hendrik-ldo-Ambacht
Pim Zwartjes
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Vallen gevolg van evenwichtsproblemen

Wageningen Universiteit
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Nederland-Waterland
Lotte Brom
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Onderscheidingen KNV EHBO

Nationale Vaardigheidsproeven 2009

29

Lezersaanbieding

Commissie Nationale Vaardigheidsproeven
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