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vaste kracht bij oefening
eerstehulpverlening
Voorpost van de Dokter

Lifeline

VIEW

simpelweg

doeltreffend

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 gebruikersvriendelijk
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 defibrillatie
uitgevoerd dienen te worden.

Medizon | tel. 050 - 313 3096 | www.medizon.nl | info@medizon.nl

V Meel i zon

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

inhoud

We stellen aan u
voor: Marion van
den Hurk-Dittmar,
bestuurslid KNV
EHBO
Robert Bos

Op de fiets...
en dan gaat het mis >t

Als een bijenvolk

Kinderen zitten achterop de fiets of
op de stang en raken soms bekneld
met het onderbeen tussen de
spaken van de (brom)fiets.
Vincent Eggerding, arts

Vindt u de wereld om u heen soms ook zo hectisch, zo onoverzichtelijk? Hypes, rages en modegrillen lijken soms het leeftempo te bepalen. 'Alles lijkt in beweging', hoorde ik laatst iemand zeggen.
Toch is deze wanorde slechts schijn. Het doet me denken aan de werelden von dc mieren en J c Oifcn. Dc UfciCll M IUC1CII UUUI ClKddl, MCI 1IJKI

een ongeorganiseerde janboel. Maar we weten dat aan al die bewegingen een strikte ordening ten grondslag ligt.

WÊ

Jenneke van Nieuwenhoven is zomers
veelal te vinden aan de Texelse kust.
Lees in het interview met haar waarom
zij daar is...

10

Je kind is ziek, is
het een onschuldig
virusje of erger?
Lotte Brom

In verhouding tot de omvang van de wereldbevolking gaat er eigenlijk
niet zo heel veel mis. En als er iets misgaat, nemen we hier binnen
enkele minuten kennis van. Een mijnramp in China of een aanslag in
Irak zijn binnen een dagdeel wereldnieuws.
Vervolgens krijgen we nog diezelfde dag een stortvloed aan achtergrondinformatie via programma's als Nova en Pauw & Witteman.
We leven in een hectische wereld en we proberen daar goed op te anticiperen. Nederland mag dan een dichtbevolkt land zijn, we zijn ook
een land waarin we Veiligheid met een hoofdletter schrijven en waarin
we 'elkaar helpen' hoog in het vaandel hebben staan.
De samenleving wordt hierdoor niet minder complex, maar wel veel
minder onveilig. Georganiseerde betrokkenheid en hulpvaardigheid
maken het verschil.
Laten we er zuinig op zijn.
Adrie Sekeris, redacteur

Foto cover: Vincent van den Hurk

Verschillende ongevallen tegelijkertijd in de Dorpsstraat
Rayonbijeenkomst Friesland 5 (Joure)
Koninklijke onderscheiding voor Rob Snijders

In de ambulance en dan?
Lotte Brom

28

Onderscheidingen
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Mijn passie: Bushcraft

29

Puzzel
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Naar het zonnige zuiden
Vincent van den Hurk

31

Colofon

EHBO-diploma gaat in waarde stijgen
Hans Hoogerheide

het buitenland
mr. B.L.Berkemeier. letselschade-adviseur
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Miltbloeding
Lotte Brom
KNV EHBO aangemerkt als ANBI

Van de voorzitter
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bestuur

Marion van den Hurk-Dittmnr fa ^ jnnr
en heeft soms te weinig tijd voor haar
hobby's. Haar schaarse vrije tijd besteedt
ze graag aan paardrijden, lezen, muziek
en op de computer werken én aan haar
dieren. Ze heeft vier katten, twee cavia's,
ccn goudvis ai wuteisluKken. tin misschien komt er ooit een eigen paard.
U bent sinds 1992 EHBO-er. Hoe bent u met de KNV in contact
gekomen?

Geachte lezer,
Diegenen die kinderen of kleinkinderen in de schoolgaande leeftijd
Flêkkêfi, Wêtên als gêéri ander dat In de methode van lesgeven het
nodige is veranderd en dat er voortdurend veranderingen zullen blijven plaatsvinden. Pen en papier zijn voor een deel vervangen door de
pc en de boeken door de informatie op het internet. Het schoolbord
werd een whiteboard en zelfs dat is bij de meeste scholen al weer vervangen door het digibord. In de wereld van de EHBO is het werken met
digitale informatie echter van recente datum.
Eind vorig jaar, begin dit jaar, is vanuit Rotterdam deze ontwikkeling
ook in de wereld van de EHBO doorgedrongen. U kent de slogan 'ledereen EHBO'. De radio- en tv-spotjes en de berichtgeving in een landelijk
ochtendblad zullen u niet zijn ontgaan. Inmiddels heeft ook Het Oranje
Kruis stappen in deze digitale richting gezet.
Als bestuur ontvingen we via de mail een aankondiging van de start
van deze nieuwe vorm van onderwijs. Het bestuur is, samen met de
leden, docenten en bestuurders, benieuwd naar wat deze ontwikkeling kan betekenen voor de opleiding en voor het bijhouden van onze
kennis en vaardigheden.
Als bestuur zijn we druk doende de mogelijkheden te bestuderen. We
zullen onze leden zo snel mogelijk over onze bevindingen informeren.
Niets doen is in de ogen van het bestuur geen optie.
Let u op het nieuws onder de button 'Nieuws' op www.koninklijk-ehbo.nl.
Uiteraard zal het bestuur u ook langs andere wegen informeren.
Al met al een uitdaging voor onze vereniging, landelijk maar in de eerste
plaats plaatselijk. Hoe vervlechten we deze nieuwe vorm van lesgeven
in onze traditie van opleiden en herhalen? Dit met behoud van het sterk
sociaal element, dat eigen is aan het lidmaatschap van onze vereniging.
mr. Bart van Walderveen, voorzitter
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'Het leek mij zinvol in verband met de thuissituatie een EHBO-diploma
te halen. Ik had toen één zoon. Vincent. Zeker met kinderen zit een
ongeluk in een klein hoekje.'
Om welke reden heeft u juist tot de KNV toenadering

gezocht?

'De dochter van een kennis van mij was afdelingssecretaris van de
KNV EHBO in de plaats waar ik toen woonde, jammer dat ze, toen ik
daar mijn opleiding ging volgen, daar net weg was. Maar ik heb er
nooit spijt van gehad dat ik me juist daar heb aangemeld.
Vooral niet, omdat ik daar Frans Friederichs als kaderinstructeur trof.
Helaas is hij in 2006 overleden. Hij wist als geen ander zijn cursisten te
motiveren en te enthousiasmeren.'
U bent bestuurder, instructeur én auteur. Waar vindt u de tijd om al
dit werk te doen?

'Omdat dit werk zo zinvol is, doe ik dit graag en is er altijd tijd voor te
vinden. Ik zie het niet alleen als werk, maar ook als een soort ontspanning. Ik ga graag met mensen om en als ik ze dan ook nog mag opleiden voor een diploma Eerste Hulp is dat dubbel leuk.
Door mijn bestuursfunctie kan ik proberen de bij de KNV EHBO aangesloten afdelingen te ondersteunen en ze te vertegenwoordigen bij
andere instanties en de overheid. Het bestuur werkt aan het in algemene zin bevorderen van datgene dat bijdraagt aan het zo goed mogelijk verlenen van Eerste Hulp.
Het, samen met mijn collega Elly Bruin, schrijven aan Hét EHBO Boek
past binnen de bovengenoemde visie. Voor het schrijven hebben
wij bovendien alle onderwerpen nogmaals uitvoerig bestudeerd.
Zodoende kunnen wij onze cursisten volgens de laatste kennis en
inzichten opleiden.'
Welke van de genoemde functies vormt voor u de grootste
uitdaging?

'De grootste uitdaging vormt het lesgeven. Aangemoedigd door de hiervoor genoemde Frans Friederichs ben ik voor het instructeursdiploma
opgegaan. Het geeft veel voldoening ervoor te helpen zorgen dat er
meer en goedopgeleide eerstehulpverleners komen en deze te motiveren hun diploma geldig te blijven houden. Ik wil ze bijvoorbeeld enthousiasmeren zich bij diverse evenementen op te geven als hulpverlener.'

