Alle kennis die nodig is voor het verkrijgen van het
diploma Eerste Hulp, inclusief AED en de extra
onderwerpen waterongevallen, verbandleer, kleine
l

ongevallen en EHBO aan kinderen, tesamen in een

I

zeer praktijkgericht en prachtig boek.

Nu online te bestellen bij de KNV EHBO
via www.koninklijke-ehbo.nl

Lifeline

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.
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We stellen aan u voor:
Cees Westdijk,
bestuurslid KNV EHBO

zomer
Van de vier seizoenen is bij mij de zomer favoriet. Hiermee wil
ik niet beweren dat de andere drie seizoenen me gestolen
kunnen worden. Elk seizoen heeft plezierige kanten. Maar ik
ben nu eenmaal ontzettend graag buiten. De zomer dus!
Toch zijn er ook nadelen aan dit prachtseizoen verbonden.
Zeker als je als opvoeder in het leven staat. Het lijkt wel of er
in de zomer meer gevaren op de loer liggen dan in de andere
seizoenen. Buitenspelende kinderen § t
aan meer gevaren
bloot dan dat ze rustig voor de tv zitten. Ze zullen niet in
zeven sloten tegelijk lopen, maar één sloot is meer dan
genoeg. Wespen, bijen en teken zijn slechts drie voorbeelden
van insecten die de mens het leven zuur kunnen maken. Hoe
bescherm je kinderen hiertegen? En die felle zon. Is factor 10
wel voldoende als ze de hele middag buitenspelen? Buitenspelende kinderen klimmen en klauteren en spelen met een
bal die alle kanten opstuitert.
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'Wat heb jij jn je hand? Laat e§n§ Zién?'
Mijn kleindochter van vier opent een poezelig handje met
daarin een paar plakkerige besjes.
'Waar heb je die vandaan?'
'Nou gewoon, bij Hessel uit de tuin.'
Ziet u me hollen naar de achtertuin van 'Hessel z'n mama'.
Besjes van de kamperfoelie zijn giftig. Moet ik haar nu veel
water laten drinken of juist niet? Kan ik dat ergens op internet
vinden?
Ondertussen klinkt er op het speelpleintje een harde gil.
Wiebe is van de wip gevallen. Daar moet de moeder van
Wiebe dan maar naar toegaan.
'Hoeveel besjes heb je gegeten?'
'Geeneen. Dat mag toch niet van jou?!'
'Pffffff'.
Dat is dus ook zomer. Terwijl ik nadenk over hoe ik deze bijdrage zal afsluiten, gaat op de weg, waarop ik vanachter mijn
bureau uitkijk, een fietser onderuit. Gelukkig krabbelt hij
direct weer overeind en lijkt hij niets te mankeren.
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