VOORWOORD
Het nieuwe seizoen is weer begonnen. Naast de herhalingslessen is er ook weer een cursus voor
starters. In deze nieuwsbrief besteden we aandacht aan opmerkelijke ervaringen en aan nieuwe
ontwikkelingen binnen de vereniging.
WAT IS NIEUW
EHBO Vereniging Duivendrecht is reanimatiepartner van de Hartstichting
geworden. Dat biedt de vereniging de mogelijkheid om losse cursussen
reanimatie aan te bieden aan groepen. We hopen daardoor ook meer animo te
kweken voor een volledige EHBO cursus en zo het ledenaantal uit te breiden.
ERVARING ALARMFASE 1 APP

ORANJE KRUIS WIL ONAFHANKELIJKE
TOETSING EHBO DIPLOMA
“EHBO” Je moet het wel écht kunnen!
Het Oranje Kruis wil dat er een onafhankelijke
toetsing van EHBO-examens komt, waardoor
de kwaliteit van de certificaten beter
gecontroleerd kan worden. Nu mag elke
instantie die EHBO-cursussen geeft nog zijn
eigen diploma uitreiken, zonder dat
onafhankelijk wordt gekeken of de kwaliteit
daarvan op orde is.
Van de Nederlanders die ooit een EHBO-cursus
volgde, heeft 18,5 procent nog een geldig
diploma. Van die mensen vindt 79 procent dat
ze ook echt in staat zijn om EHBO te verlenen.
Het Oranje Kruis is op 31 augustus een
campagne gestart via de website
jemoethetwelechtkunnen.nl, radiospots en
sociale media.

Met de alarmfase 1 app kun je oproepen van
ambulance, politie en brandweer nagenoeg
realtime volgen. Hoe belangrijk dat is blijkt uit
de volgende ervaring van Johan Niezen.
Een aantal weken geleden is door de
doktersdienst een ambulance gestuurd voor
zijn vrouw (mogelijk hartinfarct). Johan
hoorde de sirene van de ambulance toen deze
op de busbaan reed, maar daarna werd het
stiller. Johan keek op zijn smartphone met de
app ‘alarmfase 1’ en zag dat ze niet naar zijn
huisnummer 194 gestuurd waren, maar naar
nummer 94! Johan belde meteen de
meldkamer en gaf de fout door.
Als Johan dat niet had gedaan, waren ze eerst
naar nummer 94 gereden, hadden ze moeten
aanbellen en tot de ontdekking gekomen dat
niemand daar iets weet van een ambulance.
Moeten ze eerst de meldkamer weer bellen,
die bellen de dokterspost etc. etc. Kortom zo
verliezen we veel belangrijke minuten, het
kan een kwestie tussen leven en dood zijn.
Met de vrouw van Johan is het gelukkig goed
afgelopen. Maar de volgende tip heeft Johan
voor ons:
Installeer de app alarmfase 1 en als je ooit
een hulpdienst hebt gebeld, controleer dan na
een of twee minuten of het adres er goed in
staat.

HARTNOOD HOOG BIJ VROUWEN
De Hartstichting gaat met voorrang wetenschappelijk onderzoek stimuleren naar hart- en vaatproblemen bij
vrouwen. De hartnood onder vrouwen is hoog in Nederland. Naar schatting leeft meer dan een half miljoen
vrouwen hier met een hart- of vaatziekte. Hartaandoeningen bij vrouwen worden nog altijd miskend volgens de
Hartstichting. Het aantal doden bij vrouwen ligt dan ook hoger dan bij mannen. Klachten worden teveel
toegeschreven aan onder meer overgangsklachten, stress, of burn-out.
De Hartstichting is een landelijke campagne gestart. Doel is af te rekenen met tal van ingesleten misverstanden
rond vrouwelijke voortekenen van naderend hartfalen en geld in te zamelen voor gericht wetenschappelijk
onderzoek.

Heb jij een interessante ervaring opgedaan?
Wij willen dat graag van je horen. Mail je ervaring naar nieuwsbrief@ehbo-duivendrecht.nl.
Misschien plaatsen we jouw ervaring in een volgende nieuwsbrief. Voor andere verenigingsvragen
kun je mailen naar secretaris@ehbo-duivendrecht.nl.
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