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U ontvangt op alle Laerdal BLS
reanimatiepoppen 15 % korting op de
basisprijzen van Laerdal.
G e l d i g v a n a f 1 o k t o b e r t/m

31 december 2010
Bel of mail voor de prijzen!!!!!
Wij leveren een compleet assortiment aan EHBO artikelen. U kunt verder bij ons terecht voor BHV-,
sportverzorgings- en veiligheidsartikelen.
U
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adres 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

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.
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BHV-er wel?

Een

feestje
Vorige maand was ik op een verjaardagsfeestje, ledereen
zat buiten. Links van me zat een wat oudere man met zijn
buurman over voetballen te praten, rechts zat een jonge

1 2 Is de
wegbeheerder
aansprakelijk?

vrouw van hooguit dertig jaar. Annemieke, een zusje van de
jarige.
We raakten in gesprek. Ze vroeg me hoe ik de jarige kende.
'Yan mijn W§rk', ëRtW66f66ê ik, ên ik vertelde wat mijn werk
zoal inhoudt.
'Ik heb vroeger ooit ook eens een EHBO-diploma gehaald,
maar ik doe er niets meer aan', reageerde ze, toen ik vertelde over het werk rondom EHBO-posf.

1 5 ; Eikenprocessierups
nu in heel
Nederland

'Heeft het tijdschrift wel een maatschappelijke functie?'
Ik moet als door een wesp gestoken opzij hebben gekeken,
want ze schoot in de lach. 'Wat een goede vraag', bekende ik.
Ze keek me vragend aan gr) wachtte op antwoord.
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'Maar natuurlijk', hoorde ik mezelf zeggen. 'Het is hét lijfblad van duizenden EHBO-ers.'
Ze luisterde aandachtig en verwachtte blijkbaar meer.
'je moet het zo zien, EHBO-posf is niet alleen informatief,

Inwendige
bloedingen:
de gescheurde
aorta

het wordt ook steeds meer een platform voor organisaties
als de Hartstichting. Dergelijke organisaties publiceren in
Ons tijdschrift om acties aan te kondigen of ideeën uiteen te

22

zetten. De EHBO-er blijft hierdoor op de hoogte van de

N e d e r l a n d
veilig

nieuwste ontwikkelingen en de organisatie doet wat er van
haar verwacht wordt: het veld informeren.'
Annemieke knikte 'Dat is zelfs een heel belangrijke functie!
Dat is mooi!'
Vervolgens stond ze op om een nieuwkomer de hand te
schudden. Ik stond op en schonk mezelf een glas wijn in.

23

Waar een verjaardag al niet goed voor is.
Adrie Sekeris, redacteur

4 Geachte lezer,
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Het belang van water in noodsituaties
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Gewoon een vlekje...
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1 1 Hartstichting verwelkomt 250*'
Reanimatiepartner!

de gescheurde aorta
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EHBO en scholing

Bestuur

Geachte lezer,

De KNV EHBO heeft de afgelopen maanden drie belangrijke stappen
voorwaarts gezet.
Allereerst: in de vorige EHBO-posf heb ik u toegezegd dat de website
een ingrijpende verjongingskuur zou ondergaan. Dat is er tot mijn spijt
nog niet van gekomen.
Uitstel betekende hier echter geen afstel. Inmiddels is de vernieuwde
website, in een modern strak jasje gestoken, per 1 september een feit.
Hij is een bezoekje waard!
Ook voor de jeugd is de website aantrekkelijker gemaakt. In de
komende maanden zal de site verder worden uitgebouwd. Alleen al
Om die reden zou u - naast het bestellen van les- en hulpmiddelen met enige regelmaat de website moeten bezoeken.
In de tweede plaats noem ik de digitale ledenadministratie (DLA).
Deze is in de uitrolfase beland en alles wijst erop dat het tijdpad, zoals
dat op de Algemene vergadering in Wolvega is aangegeven, wordt
gerealiseerd. Heeft üw afdeling de DLA al ingevoerd?
Tot slot mag ik met trots melden dat de KNV EHBO na het succes van
Hét EHBO Boek een tweede boek heeft uitgegeven. Het is geschreven
door de gouden combinatie Elly Bruin en Marion van den Hurk en is
bestemd voor de jeugd op de basisschool. Inmiddels heeft u onder
andere via de website daarvan kennis kunnen nemen.
Bij de opzet van het boek is rekening gehouden met de lesmiddelen
die op de basisscholen worden gebruikt, zoals de pc en het digiboard.
De vereniging laat ook hierin zien met de tijd mee te gaan. Van dit
boek heb ik hoge verwachtingen.
Geeft uw afdeling al les op de basisscholen in uw woonplaats? Het
blijft een noodzaak de jeugd en hun ouders het nut van een EHBOdiploma onder de aandacht te brengen.
Rest mij u veel leesplezier met deze editie van ons blad toe te wensen.
mr. Bart van Walderveen, voorzitter
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