MF MEDICAL & SAFETY BV
EHBO-, BHV-, sportverzorgings

en veiligheidsartikelen

A a n b i e d i n g geldig v a n 1 april t / m 3 0 juni 2010

Veiligheidshesje EHBO kleuren verkrijgbaar in de maten S/M; L/XL en XXL/XXXL nu voor € 5,00 excl. BTW = €

Q<; inri rtaa/

1 0 % 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.
U

w

adres voor het juiste advies en een prima service:

Tr3n§p0rtWêg 4 B - 4501 PS OOSTBURG -TeL 0117-442424 - Fax. 0117-442425 - info@mfmedical.nl - www.mfmedical.nl

Lifeline

VIEW

s i m p e l w e g

d o e l t r e f f e n d

De Defibtech Lifeline VIEW, een AED met visie
Met de Defibtech Lifeline VIEW kan iedereen - van hulpverleners tot onervaren omstanders - er gerust op vertrouwen dat ze adequaat zullen
reageren in geval van een hartstilstand. Dit revolutionaire en levensreddende apparaat combineert een gestroomlijnd en een gebruikersvnendelijk
ontwerp met specificaties van militaire precisie, waaronder de meest beproefde bifasische golfvorm. Het is de eerste en enige AED voorzien van een
interactief en fullcolour display dat de gebruiker met behulp van video's stap-voor-stap uitlegt hoe reanimatie, beademen en externe defibnllatie
uitgevoerd dienen te worden.
Medizon I tel. 050 - 313 3096 | www.medizon.nl | info@medizon.nl
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M e e l iz o n

Inhoud
We stellen aan u voor:
Raymond van der Burgt,
kandidaat secretaris KNV EHBO

Voorjaar
maakt

Ruim 40 jaar werkte hij bij de politie. Momenteel is hij niet
alleen secretaris van de afdeline Fiisrien pn van Ho inWaio toio.
visie, maar ook voorzitter van de commissie Stadionverboden
van MVV. En hij verzorgt lessen op scholen, als criminoloog...
Robert

Bewegen, bewegen en nog eens bewegen.... er wordt wel

Bos

g | Bewegen moet, maar kijk wel uit!

heel erg gehamerd op het feit dat we met z'n allen moeten
bewegen.

In het oude Rome was al bekend dat een gezonde geest en een
gezond lichaam samengaan: Anima Sana In Corpore Sano (ASICS).
Een half uur per dag blijkt al voldoende te zijn om ie een ander
mens te voelen.

Nu heb ik in principe een hekel aan bewegen; ik zit liever.
Maar eigenlijk vind ik dat daar niets mis mee is: mensen zijn
nu eenmaal verschillend. De een houdt van pasta, de ander

Vincent

kun je wakker maken voor een stamppot boerenkool.

Eggerding,

arts

Maar bewegen is, zelfs voor mij, in dit jaargetijde helemaal
niet zo'n probleem. De lente lonkt, de temperatuur wordt

Koninginnedag-ramp in Apeld
schadeafwikkeling en wet

steeds aangenamer en het zonnetje maakt mensen blij en
nodigt wel heel erg uit om naar buiten te gaan.

We hoeven niet dieper in te gaan op wat er die ochtend in
2009 op Koninginnedag gebeurde. Er waren zwaar gewonden
en er waren doden. Maai welke gevuigcii neen aeze aag voor
de nabestaanden?

En naar buiten gaan fs bewegen, tuinieren, wandelen en fietsen.

mr. B.L Berkemeier,

In deze EHBO-posf besteden we aandacht aan die verschil-

letselschade-adviseur

lende manieren van bewegen. Zo is er het artikel 'Bewegen

Een drankje, een pilletje.

moet, maar kijk wel uit!' met informatie over wat je het best
kunt doen bij een kneuzing of een verstuiking en hoe je een

Een meisje is niet aanspreekbaar... wat is er gebeurd? Heeft zij
gedronken? Of zijn er andere middelen in het 'spel'? Misschien
een combinatie van middelen?

spierverrekking of-scheuring herkent. Verder is er het artikel 'Een drankje, een pilletje', met veel informatie rondom
middelen die gebruikt worden bij feesten, zoals op Koningin-

Lotte

nedag en tijdens popfestivals. Op dergelijke feesten wordt

Brom

vaak niet alleen teveel alcohol gedronken, er wordt ook

22

geslikt, gespoten of gesnoven. U leest hoe u het gebruik van
deze middelen kunt herkennen.
En natuurlijk nog veel meer informatie die voor u als (aspi-

Hij kocht toch maar het trommeltje met het
opschrift STEVENS FIRST AID.
En ook het diploma van zijn vader, met het
bijbehorende speldje, is hem dierbaar.

rant) eerstehulpverlener van belang is.
Adrie Sekeris, redacteur

4 Van de voorzitter
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Mijn passie: EHBO-spullen verzamelen

Meer ongelukken bij mooi weer
Veel Nederlanders ontberen EHBO-

6 ALV en NVP 2010
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diploma

De

redactie

Goed gedrag mag best beloond
worden
Hans

Hoogerheide

informatiebron?
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GGD Utrecht: wees alert op
Q-koortsklachten

1 7 'Een film die ik niet zomaar vergeet'
Steffen
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Lekker weg op de fiets
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Onderscheidingen
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EHBO in de lente
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Sudoku-letter-puzzel
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Lezersaanbieding
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Colofon

Vincent

Medische dramaserie goede EHBO-

Digitaal schoolbord ook voor EHBO
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van den Hurk

26

Gewoon een kwestie van 'willen helpen'
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Huldiging in Woudenberg
Rabobank schenkt € 1500,- aan
EHBO Amerongen
Eha de BEO
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