
Beste vereniging, (toernooi) organisatie of overkoepeld orgaan,

Bijgaande bieden wij u onze informatie aan, over de landelijke EHBO diensten.
Ons verzoek is, deze e-mail aan mogelijke belanghebbende door te zenden.

Deskundige Medische EHBO & Sportmassage & Sportverzorging inbegrepen
In heel Noord en heel Midden Nederland

Misschien heeft u niet genoeg beschikking over “eigen” EHBO vrijwilligers, of wilt u een extra iemand erbij,
die naast de EHBO ook de Sportmassage en Sportverzorging als opleiding heeft, voor een stukje extra meerwaarde.

HIERBIJ DE MOGELIJKHEID, OM JULLIE EVENEMENT OP EHBO GEBIED, EEN NOG PROFESSIONELE UITSTRALING TE GEVEN !

Wij willen jullie/u dan graag helpen, en nemen graag uw hulpverlening, EHBO en verzorging uit handen,

Wat bieden wij aan:
* Onze gecertificeerde EHBO mensen met ruime EHBO- ervaring op het gebied van grote sporttoernooien.
* Er tenminste 1 een gecertificeerd sportverzorger aanwezig is, met ervaring in blessure behandeling en sportzorg.
* Al onze EHBO mensen hebben de aantekening EHBO aan kinderen, en kunnen dus aan jeugdigen adequate zorg bieden.
* Al onze EHBO mensen hebben de aantekeningen sport - letsel, voet/wandel - letsel en stop de bloeding (trauma) opleiding.

Doordat er een aanvullende medische EHBO kennis aanwezig is, van anatomie en acute sportzorg, is het mogelijk
extra te kunnen aanbieden sport en Medical - tapen, blessurebehandeling, preventiezorg,
en kan er een gratis sportmassage worden gegeven, aan de deelnemers als extra service.

Wij snappen dat dit primair, een taak is van de organiserende vereniging.
Het kan echter zijn dat deze niet genoeg mensen kunnen inzetten voor de EHBO en/of de sportverzorging taak.
In dat geval zouden wij u, graag onze diensten aanbieden. Wij werken graag samen, met u eigen EHBO mensen. Maar wij
kunnen ook, alleen de EHBO hulpverlening totaal van A tot Z regelen. U kunt bij ons vanaf 1 tot 6 personen inhuren per dag.



Onze voordelen:
*Wij regelen alle medische hulpmaterialen, (zoals een AED, spalken, schep-brancard) en moderne verbandmiddelen.
*Wij hebben EHBO - ervaring, met behandeling van (jeugd) spelers in diverse sporten op (internationale) toernooien.
*Wij kunnen communiceren met (internationale) (jeugd) deelnemers op het gebied van medische verzorging.
*Wij spreken Duits en Engels om slachtoffers en leiders op medisch gebied, gerust te stellen.
*Wij dragen duidelijk herkenbare EHBO kleding, en kunnen zorgen voor extra bewegwijzering op uw complex

Ook voor de vergunning en uw aansprakelijkheid, is het gewoon slim om officieel gecertificeerde mensen op uw toernooi te hebben.

Onze standaardprijs, zonder opties is € 85 per wedstrijddag, (maximaal 9 uren) per persoon, inclusief
verbruiks(verband)materialen.
De reiskosten zijn 0,19 cent per kilometer. (binnen Friesland rekenen wij geen reiskosten)

Vraag vrijblijvend, ons informatiepakket aan, of vraag om een offerte.
landelijkehbodienst@ehbo-leeuwarden.nl

www.landelijkehbodiensten.nl

Landelijke EHBO -diensten is onderdeel van KNV EHBO Leeuwarden, maar wij werken dus voor u, in heel Noord en Midden Nederland.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EHBO VERPLICHT BIJ EVENEMENTEN ?
Bent u druk bezig met de voorbereidingen van een festival, bedrijfsfeest of sportevenement? Dan heeft u wellicht
gemerkt dat u bij het aanvragen van een vergunning ook regelingen moet treffen voor de Eerste Hulp. Behalve dat het
wettelijk verplicht is, voorkomt u door EHBO ook dat uw evenement kan uitlopen op een ramp. Een ongeluk zit niet voor
niets in een klein hoekje. Van schaafwonden en beroertes tot oververhitting in de warme zomermaanden. Een
gecertificeerde EHBO’er weet altijd raad. Vraag advies bij uw gemeente, of de GHOR/GGD in uw provincie.

REGELS
Waarschijnlijk wilt u nu meteen de Eerste Hulp regelen. Een vraag die hierbij meteen naar voren komt is hoeveel
gecertificeerde EHBO’ers u voor uw evenement nodig heeft. De aanwezigheid van een EHBO Post of twee EHBO’ers is
verplicht. In de regel gaat men uit van minimaal één EHBO’er per 750 bezoekers. Wanneer u ervoor kiest om een EHBO
Post in te richten, dan dient er ten alle tijden één gecertificeerde EHBO’er aanwezig zijn. Deze Post moet voorzien zijn
van een verbandkoffer en beschikken over de mogelijkheid om de handen te wassen. Om ervoor te zorgen dat de
Eerste Hulp voorzieningen tijdens het evenement goed gevonden worden, is bewegwijzering noodzakelijk.

Ons motto:
Voorkomen is beter dan genezen,
Maar moet er dan toch hulp worden gegeven? Laat het dan een gecertificeerde EHBO ‘ er wezen
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