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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 Defibrillator, ofwel AED.
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Het gebruik van d© AED ic even eenvoudig aio 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.
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Dat is een mooi begin, maar het moeten er nog veel meer worden.

Medizon

Alle kennis die nodig is voor het verkrijgen van het
diploma Eerste Hulp, inclusief AED en de extra
onderwerpen waterongevallen, verbandleer, kleine
ongevallen en EHBO aan kinderen, tesamen in een
zeer praktijkgericht en prachtig boek.

Nu online te bestellen bij de KNV EHBO
via www.koninklijke-ehbo.nl
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Gastouders verplicht op cursus
Gastouders moeten een geldig diploma Eerste Hulp kunnen overleggen, waarop is aangetekend dat de cursus
'Eerste Hu(p aan Kinderen' met goed gevolg is doorlopen.
Dit zijn de eisen van het Ministerie van OC&W en GGD Nederland.
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Belang orgaandonatie voor
de eerstehulpverlener
8

Er staan momenteel bijna 1300 mensen op de wachtlijst voor een donororgaan.
Waarom orgaandonatie voor de eerstehulpverlener dubbel aandacht verdient leest u in dit artikel.

'So you think you can dance'
Inderdaad gaat dit artikel over het bekende tv-programma 'So vou think vnn r,n HanroTwee EHBO-ers van de afdeling Deventer waren erbij. Leest u over hun ervaringen 'op de set'.
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'Samen sterk' Hoe doe je dat?
Ank van Drenth, arts en beleidsmedewerker medische zaken bij de Hartstichting vertelt over reanimatie
en de rol van de eerstehulpverlener daarin.

16

Onze passie: Holland van Toen
Het echtpaar Van der Hooren ontvangt in 1982 de Internationale Persprijs in de RAI. In 1986 besteedt de NCRV
uitgebreid aandacht aan hun werk en een jaar later schudden ze Prins Claus bij de opening van
'het Jaar van het Milieu' de hand. Daarna volgen exposities in Brazilië, Spanje en Duitsland.
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6 Schaatsen, je lust en je leven?
Maar kijk uit voor blessures
Martin Poortvliet
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Hersendoodprotocol
Vooreen EHBO-cursus naar de
KNVEHBO
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Onkostenvergoeding
EHBO-er kwestie
van 'zaakwaarneming'
mr B.L.Berkemeier,
letselschade-adviseur.
Winterse vragen
Vincent van den Hurk
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bestuur & redactie

Verleden, heden,
toekomst
December is meestal koud, nat en J
glad, maar december is ook heel
knus en gezellig.
Bovendien is december dé maand
om dingen te overdenken en op
het jaar terug te blikken.
Dat doen wij in dit nummer dus ook. Zo gaan we in het artikel
'Mijn passie' wel heel ver terug in de tijd. En in het interview met
Ank van Drenth van de Hartstichting beschouwen we ondermeer
de activiteiten rondom reanimatie en de rol van de eerstehulpverlener daarin.
En dan is er nog het heftige artikel 'Belang orgaandonatie voor
de eerstehulpverlener'. Dit biedt achtergrondinformatie over de
werkwijze rondom het 'uitnemen' van een donororgaan.
Voor de EHBO-er, die zich immers richt op levensreddende handelingen, misschien enigszins onlogische informatie. Toch is het
niet zo onlogisch als het lijkt. Dankzij de levensreddende handelingen speelt de eerstehulpverlener een belangrijke rol bij de
orgaandonatie.
Tenslotte wil ik vermelden dat we natuurlijk blij zijn, dat vanaf
1 januari 2010 gastouders in het bezit moeten zijn van een EHBOdiploma met de aantekening 'Eerste Hulp aan Kinderen'. Aan die
ï ü f p S Ö f i n g zouden eigenlijk ajje ouders moeten voldoen.
Namens de redactieleden wens ik u een gezellige decembermaand
en een goede jaarwisseling!
Adrie Sekeris, redacteur

Geachte lezer,
Onze vereniging staat met beide
benen op de grond. Een vereniging als de onze moet ook via het
internet voor iedereen goed
bereikbaar zijn. Die digitale stap
hebben we als KNV EHBO al een •
tijdje geleden gezet.
Lesmateriaal en hulpmiddelen kunnen al geruime tijd ook via het
internet besteld worden.
De ontwikkelingen op digitaal gebied gaan snel en ook wij moeten alert en bij de tijd blijven. Een website is voor een vereniging
of bedrijf nu eenmaal het visitekaartje bij uitstek. Dat geldt ook
voor de KNV EHBO.
Een eigentijdse website draagt bij aan ons imago dat we actief
zijn in het nastreven van onze doelstelling: het verspreiden van
EHBO-kennis en praktische vaardigheden. Onze website heeft
daarom onze volle aandacht. Om die reden wordt de website de
komende maanden kritisch bekeken en aangepast waar nodig of
gewenst.
Ik ben ervan overtuigd dat al voor het einde van dit kalenderjaar
de eerste wijzigingen (lees: verbeteringen) zichtbaar zullen zijn.
Ik nodig u uit mijn woorden te controleren en ga binnenkort eens
naar www.koninklijke-ehbo.nl.
Bart van Walderveen, voorzitter
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