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
2eer praktijkgericht en piav_li(.iy ü u c K .

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

simpelweg

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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61 Kleine glazen,
grote gevolgen

Ik kwam hem tegen bij ons in het wijkparkje.
Hij kwam naast me op de houten bank zitten, liet zijn hond draven.
'U bent toch van de EHBO?'
')a, zo kun je het wel zeggen. Om precies te zijn, ons bureau verzorgt de
redactie voor de EHBO-post.'
Er volgt een korte stilte.
'Ik vind het kinderachtig!'
'Wat bedoelt u?\ is mijn reactie.
'Nou gewoon, ik vind het kinderachtig dat we van de EHBO allerlei dingen niet mogen.'
Ik ga er eens goed voor zitten en vraag nog maar eens een keer wat mijn
gesprekspartner bedoelt.
'Neem nou Oud en Nieuw. Dan is het toch leuk om vuurwerk af te steken.
gewoon wat zevenklappers en een stuk of wat vuurpijlen.'
Ik knik. 'Dat is leuk ja.'
Ik word verbaasd aangekeken.

Doe niet zo gek!

12 Het halovest

'Maar het mag toch niet, omdat je er brandwonden van krijgt of blind van
wordt?*
Ik begin hem te snappen.
'Nee', zeg ik 'de EHBO verbiedt het niet, in EHBO-post staat dat je voorzichtig met vuurwerk moet omgaan, dat je bepaalde dingen beter maar
wel en andere dingen maar beter niet kunt doen.'
Stilte. Mijn antwoord moet blijkbaar even bezinken.
'Dus jullie zijn er niet tegen? Mooi!'
Ik wend mijn blik van hem af en kijk gefascineerd naar de prachtige
herfstbomen. Ik kan heel erg van de bruin- en geeltinten genieten.
Mijn bankgenoot steekt een sigaret op. Ik zeg er niets van, zeker nu niet.
Hij rommelt wat in zijn jaszak en ik begrijp dat hij zijn pakje sigaretten
opbergt.
Nog geen drie tellen later klinkt er een enorme knal, vlakbij. Ik schrik zo

erg, dat ik bijna van de bank glijó. Een aanslag..., is mijn eerste gedachte.
Mijn hart bonkt in mijn borstkas en ik probeer me te hervinden.
Ik ga weer rechtop zitten, voel nergens een stekende pijn en concludeer
daaruit dat ik niet door een kogel getroffen ben. Met een bang voorgevoel kijk ik opzij. De man naast me kijkt me grijnzend aan en houdt de
lont van een volgende donderbus bij zijn peuk. 'Geinig, hè, zo'n knalletje, moet kunnen,toch?'
Ik heb geen zin in een nieuwe discussie. Ik hoor mezelf zeggen: 'Nee
hoor, we waarschuwen alleen maar tegen vuurwerk. Daar zijn we voor.'
Ik sta op, mompel een groet, en vlucht met nog naknikkende knieën het
parkje uit.
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