EHBO
Het Rode Kruis geeft aan dat er een tekort dreigt aan EHBO’ers voor de jaarlijkse
zomerevenementen.

1. Heb jij een EHBO-diploma?
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EHBO - diploma laten verlopen. Kinder EHBO is geldig.
Al 30 jaar verlopen.
Vroeger was ik vrijwilliger maar toen ik hoorde wat de top krijgt ben ik
gestopt
Geen diploma, maar ken de basis wel.
Ik ben geen persoon die dit kan of wil
Ik kan soms heel misselijk worden van bepaalde situaties.
Wel BHV is dat ook goed ?
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In hoeverre ben je het (on)eens met de volgende stelling?

2. “Evenementen zijn zelf verantwoordelijk voor het aantal
EHBO-vrijwilligers dat ze nodig hebben”
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Ben zelf evenementenleider bij de EHBO vereniging Sommige clubs lezen het wel in
de vergunning van de gemeente, maar vaak is het toch een sluitpost. Ze denken het
wel met BHV ers af te kunnen, maar dat zijn echt nog geen EHBO-ers.
Ik vind dat je dat niet bij een EHBO vereniging neer kunt leggen
Medewerkers en vrijwilligers de mogelijkheid bieden om kostenloos een E.H.B.O. /
reanimatie diploma te halen.
Waarom moeten in de hedendaagse tijd altijd maar weer vrijwilligers aantreden.Om
de directie (organisatie) nog meer te belonen??
Wanneer men een evenement organiseert, hoort daar in mijn ogen alles bij, ook de
EHBO-ers. Je kunt niet de lusten willen zonder de lasten te willen dragen.
Ze zijn ook zelf verantwoordelijk voor hun beveiliging. Beide taken leggen ze neer bij
de gemeenschap, maar die profiteert niet mee van de winst. In tegendeel: die krijgt
alle herrie en overlast, en de politie moet de helft van de aangiften laten liggen
omdat ze te druk zijn met de evenementen. Ik zou zeggen: laat ze professionele
krachten inhuren, en verhaal dat dan maar op de festivalbezoeker door
toegangsprijzen. Er zijn al veel te veel evenementen, zoveel zelfs dat de
toegankelijkheid tot de openbare ruimte eronder lijdt. Minder minder minder
graag.
Als een evenement georganiseerd is om de kas mee te spekken, dan is de keerzijde
van de medaille dat er ook geld gestoken moet worden in EHBO
Als ze geen voldoende vrijwilligers kunnen krijgen moeten ze het evenement kleiner
opzetten of afschaffen.
Elke organisatie is verantwoordelijk voor het geheel, Het Rode Kruis kun hun hier
mee ondersteunen of adviseren
Ik neem aan dat er regels zijn m.b.t. het aantal EHBO-ers in relatie tot het aantal
deelnemers aan een evenemet.
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Moeten ze maar een vergoeding geven en niet alles gratis willen
hebben(vrijwilligers) kunnen ook mensen inhuren die daar hun baan in zoeken ook
al is het maar voor een paar dagen
Als je in een groot dop woont dan ben ik het daar mee eens . kleinere dorpen zullen
zeker mensen elders moeten vragen.
Bij evenementen zijn meestal verenigingen betrokken. Als iedere verenging zorgt
voor enkele EHBO´ers binnen de club kom je al een heel eind. Als een evenement
dan toch EHBO´ers van buitenaf nodig heeft kun je ze daarvoor een vergoeding
laten betalen. Wellicht kun je een EHBO´er dan ook een vergoeding geven.
Niet alleen de evenementen zijn verantwoordelijk, maar zeker ook degenen die de
vergunning verstrekt.
Opleiden van goede EHBOérs is een vak. Mensen krijgen steeds minder vrije tijd
dor de tijd die ze, naast hun werk, al partciperen in de maatschappij. Het rode kruis
kan onmogelijk alles oplossen, maar privatiseren lijkt me ook niet zo`n strak plan
We hebben bij onze vereniging een ehbo veel leiding die deze cursus met goed
gevolg hebben gehad en dit is al goed van pas gekomen bij evenementen die we
organiseren
Dit moet door mensen ingeschat worden die er verstand van hebben.
Dit zou aangegeven moeten worden door deskundigen die weten hoeveel EHBOvrijwilligers nodig zijn
Door de gemeente wordt vaak voorgeschreven dat bij een min. aantal bezoekers xx
aantal EHBO-ers aanwezig dient te zijn.
Handiger dat dit wettelijk (via vergunning) wordt geregeld
Het benodigd aantal vrijwilligers word door de gemeente vast gesteld.
Hier hoort in elk geval een controlerende taak door gemeente of GGD anders doen
ze maar wat
Vrijwilligers mogen ze zelf uitmaken hoeveel maar EHBOers moet door de
gemeente zijn vast gelegd anders worden er te weinig op een activiteit van wegen
BV koste besparing .
Dit dient afhankelijk van de risico`s bij een bepaald evenement te zijn vastgelegd
door vergunning verlener.
Dit moet wettelijk geregeld worden met beroepsmensen haalt de druk weg bij de
eerste hulp HAP en ZKH scheelt in de kosten 1e lijns gezondheidszorg Mensen gaan
niet onnodig naar een ziekenhuis en zijn toch beroepshalve goed geholpen
Richtlijnen van de overheid zijn noodzakelijk. Organisaties hebben vaak geen zicht
op wat nodig is en bekijken het als verplichte kostenpost
De door de overheid opgelegde eisen zijn soms idioot
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