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Sponsoring stichting VOKK
Elk jaar doneert de RAVU een financiële
bijdrage aan een door jullie zelf
gekozen goed doel. Met 30% van de
stemmen is dat dit jaar het project
KanjerKetting geworden van de
Stichting “Vereniging Ouder, Kinderen
en Kanker” (VOKK).
Collega Joaquin Vivas + familie droegen
de stichting VOKK voor. Hieronder
vertellen zij waarom:
8JKXJMMFOHSBBHEFi7FSFOJHJOH0VEFS 
,JOEFSFOFO,BOLFSw 70,, WPPSESBHFO
als ‘goed doel’.
%F70,,TUSFFGUOBBSPQUJNBMF[PSHWPPS
en begeleiding van kinderen met kanker
en hun naaste omgeving.

Kanjerketting
%BOL[JKFFOJOJUJBUJFGWBOEF70,, JTFS
voor kinderen met kanker “De KanjerKetting”. Dit is een beloningssysteem dat
bestaat uit kralen. Elke KanjerKraal staat
voor een bepaalde behandeling, onderzoek of gebeurtenis. Bijvoorbeeld een
chemokuur, een spoedopname, een scan,
een lumbaalpunctie, haarverlies, een superdag, een ongelooflijke rotdag, een operatie,
verblijf op de intensive care, enz.

De familie Vivas:
“Wij zijn blij verrast, dat uit alle goede
doelen juist de VOKK is gekozen!
Alle kinderen met kanker (550
diagnoses per jaar) krijgen een KanjerKetting. Wij willen bij deze, iedereen
die op de VOKK gestemd heeft,
bedanken voor hun stem (steun!).
Met eigen ogen hebben wij het
afgelopen jaar kunnen zien, hoeveel
zo’n KanjerKetting betekent voor vele
kinderen met kanker. Het is dan ook
heel mooi, dat de RAVU dit jaar de
VOKK steunt, omdat ieder kind met
kanker zo’n “lichtpuntje” verdient.”
Namens de familie Vivas en natuurlijk
Roy Vivas in het bijzonder!

Dit is de KanjerKetting van onze zoon
Roy. Deze KanjerKralen staan voor zijn
behandeling gedurende 1 jaar. Hij is
nu op de helft van zijn behandeling.
Een kleine indicatie;
t De oranje KanjerKralen staan voor
de chemokuren die hij in het
ziekenhuis kreeg.
t De roze KanjerKralen staan voor
de chemopillen (per week) die hij
thuis inneemt.
(zijn KanjerKetting is inmiddels
3,5 meter)

Een kind krijgt bij de diagnose een waxLPPSENFUFFO70,,LSBBMNFUFFO
anker (teken van de hoop) en letterkralen
die zijn of haar naam vormen. Daar
komen in de loop van de tijd kralen
WPPSEFCFIBOEFMJOHCJK;PLSJKHUFFO
kind zijn eigen KanjerKetting die zijn
behandelingsverhaal vertelt.
De KanjerKralen zijn een lichtpuntje
tijdens de zware behandeling en veel
kinderen kijken uit naar hun beloning.
.BBSEF,BOKFS,FUUJOHJTNFFS)JKNBBLU
letterlijk zichtbaar wat voor veel kinderen
zo ongrijpbaar is. Door de KanjerKetting
begrijpt een kind beter wat er met hem
gebeurt en krijgt het meer grip op zijn
situatie. De KanjerKetting vertelt het
unieke verhaal van het kind.

Wij zijn in de afgelopen periode gaan
beseffen wat een geweldig initiatief
de KanjerKetting is. We hebben in het
ziekenhuis regelmatig kunnen zien,
hoeveel de KanjerKetting voor deze
kinderen betekent. Juist om die reden
IPQFOXJKEBUEF70,,EJUJOJUJBUJFGLBO
blijven voortzetten.

Ik ben fan van twee wereldsteden: Hooglanderveen en New York. De laatste heb
ik samen met Anthea in december weer
bezocht. Naast een lekkere vakantie en
genieten van de stad in kerstsfeer, was
er een extra dag ingepland voor een
ander passie: “de ambu”. Ik was al eens
eerder op bezoek geweest bij de FDNYEMS om rond te kijken en ervaringen uit
te wisselen met vakbroeders en zusters,
maar een dagje mee stond nog steeds
op mijn verlanglijstje.
7SJKEBHEFDFNCFSXBTIFU[PWFS*L
XBTJOHFQMBOEPQFFO/:#E /FX:PSL
Bellevue 9-17).
Geheel in geel/groen tenue melde ik mij
bij de post waar ik kennis maakte met
Byron en Ryan. Twee Paramedics met wie
ik die dag zou meegaan. De aanwezigen
daar waren meteen in de ban van ons
uniform (??) Dat vonden ze helemaal
HFXFMEJH-FLLFSPQWBMMFOE
De meegebrachte stroopwafels en speculaas vielen ook erg in de smaak, inmiddels
is op hun verzoek DHL onderweg met
een nieuwe voorraad.

Onderweg

Francis te Nijenhuis:

Projectmedewerker Kanjerketting

Ook onze jongste zoon (en broer) heeft
FFO,BOKFS,FUUJOH;JKO,BOKFS,FUUJOH 
van inmiddels meer dan 2 meter lang,
maakt zijn behandeling voor hem een
stuk overzichtelijker. Het symboliseert
de zware periode die hij het afgelopen
jaar heeft doorgemaakt en het helpt hem
zijn verhaal nog beter aan anderen uit te
kunnen leggen.
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RAVU meets FDNY-EMS
op de SEH. Een half uur tot drie kwartier
is daar heel normaal. Als je een instabiele
patiënt hebt wordt je natuurlijk direct
geholpen, maar heb je een stabiele
patiënt, dan is het aansluiten. Alvorens
een patiënt te presenteren op de ER
wordt deze eerst beoordeeld (RR, SaO2,
bloedsuiker, ed) en ingeschreven door de
triageverpleegkundige. Daarna wordt je
doorverwezen naar één van de ER balies.

DOOR: JAN VAN DEN BERG

Met de donatie adopteert de RAVU de
“spoedopname kraal”. Voor elke spoedopname krijgen kinderen bijgaande
kraal aan hun ketting.
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“Hartelijk dank dat jullie de
KanjerKetting van de VOKK gekozen
hebben als goed doel en dat wij het
fantastische bedrag van 2500 euro
mogen ontvangen.
Met dit bedrag kunnen wij weer veel
kinderen een steuntje in de rug geven, in
een tijd die zwaar en ingrijpend is voor
het kind zelf maar ook voor zijn/haar
gezin.
We begrijpen dat de zoon van medewerker Joaquin Vivas een KanjerKetting
heeft en nog midden in de behandeling
zit. We wensen hem en zijn gezin veel
sterkte en vertrouwen en hopen dat zijn
zoon de ketting met een bloemetje zal
afsluiten. Het is hartverwarmend om
te horen dat zij steun ondervinden van
de KanjerKetting en dat Joaquin op zijn
beurt de KanjerKetting wil steunen en
deze daarom heeft aangedragen als
goed doel.”

Na controle van de ambulance, tijd voor
FFOCBLLJFLPGGJFyCVJUFOEFEFVS*O
/FX:PSLJTIFUIPPGE[BLFMJKLSJKEFOEF
paraatheid en kom je pas weer terug
op de post om aan te vullen en einde
EJFOTU PPLJOEFOBDIUEJFOTU;FIFCCFO
op de post de beschikking over twee
computers met alleen intranet en dat is
om je ritbonnen in te voeren. Digitaal
zorgdossier is zeer sporadisch aanwezig
JO/FX:PSLFOEBOBMMFFOCJKTPNNJHF
particuliere ambulancediensten.

Verschillende zorgniveau ’s
/FX:PSLJTRVBBNCVMBODFCF[FUUJOHFO
ritten te vergelijken met Nederland. Er
XFSLFOSVJN&.5FSTFO1BSBNFEJDT
en per 24 uur rijden ze ca 4000 ritten met
380 ambulances.
#JKEF'%/:IFCCFO[F#-4FO"-4WPFS
UVJHFO0QEF#-4BNCVMBODFSJKEFO&.5
ers, op de ALS ambulances Paramedics.
Iedereen kan na geschiktheid een opleiEJOHWPMHFOWPPS&.5FS%F[FPQMFJEJOH
duurt 6 maanden. Als je door wil groeien
naar Paramedic moet je minimaal een jaar

11 september
HFXFSLUIFCCFOBMT&.5FS EBBSOBNBHKF
na geschiktheid de 1 jarige opleiding volgen voor Paramedic. Als je echt carrière
wil maken in de gezondheidszorg, dan
zeg je de ambulance vaarwel en ga je in
het ziekenhuis de opleiding van verpleegkundige volgen.
De BLS unit is rijker uitgerust dan de
#BNCVMBODFCJKPOT;FQSFTFOUFSFO
patiënten op de SEH en rijden ook op spoedmeldingen, hierbij worden ze indien nodig
geassisteerd door een ALS unit. Doordat
zij geen invasieve handelingen mogen
verrichten is de inzet van een ALS unit
ter assistentie vrij laagdrempelig. Per os
medicatie geven ze wel, bv bij POB geven
ze nitrospray en aspirine.

Paramedics versus ambulanceverpleegkundigen
De Paramedics zijn te vergelijken met
de ambulanceverpleegkundigen, alleen
hebben zij niet de opleiding die wij
hebben. Daarom moeten zij protocollair
ook veel meer overleggen met een arts.
Een ecg kunnen ze globaal interpreteren,
maar wordt ter beoordeling naar een
arts gestuurd. Na twee giften Fentanyl iv,
moeten zij met een arts overleggen wat
ze evt. nog meer mogen geven.
Globaal doen zij hetzelfde als wat wij
doen. Qua uitrusting e.d. hebben ze veel
dezelfde soort materialen aan boord. Bij
reanimaties maken zij geen gebruik van
een Lucas o.i.d.

Laagdrempelig
"MMFSFFSTU[PVJLWBOEFSJUUFOFS&)(7
hebben gehad. Dat is voor hun zeer uitzonderlijk en komt nauwelijks voor. Door de
“aanklaagcultuur” nemen ze geen enkel
risico en vervoeren erg laagdrempelig.
Wij kennen allemaal de voorbeelden van
5 of 10 minuten wachten met je patiënt

9-11 leeft nog erg bij de hulpdiensten. Dit
kwam die dag op meerdere locaties aan
de orde. Ryan vertelde dat ze slachtoffers
aan het behandelen waren in de lobby
van toren 2 op het moment dat toren 1
instortte. Door hun commandant werden
[JKHFNBBOEIFUHFCPVXUFWFSMBUFOyFO
moesten dus hun slachtoffers achterlaten.
Ryan heeft hier veel last van gehad en
is ruim een jaar uit de running geweest,
maar heeft nu weer veel plezier in zijn
werk.

Jongensdroom
Het is een aparte ervaring om met spoed
door zo’n stad te rijden, druk druk druk.
Toch vallen de aanrijtijden mee, omdat de
SJKBGTUBOEFOSFMBUJFGLPSU[JKO%JFTJSFOFy
het maakt niet uit hoe oud je bent, dat
CMJKGUUPZTGPSCPZT7PPSJO[JUFFOLBTUKF
waarmee je kan switchen tussen de
verschillende tonen (phaser, wail, yelp) en
OBUVVSMJKLEFMVDIUIPPSO
En om de dag geheel in stijl af te sluiten
IBEEFOXFESJFLXBSUJFSVJUMPPQEJFOTUy

Oost west, thuis best
Als je kijkt naar bv PHTLS en dergelijke,
wat allemaal uit Amerika komt, dan
hebben we soms het idee dat het daar
BMMFNBBMHFXFMEJHJTyNBBSOJFUTJT
minder waar.
Het was goed te zien én te beseffen op
welk hoog niveau wij zitten in Nederland
en hoe goed zaken hier geregeld zijn. En
gelukkig (nog) niet de claimcultuur zodat
XFBMMFTNBBSHBBOWFSWPFSFOPNEBUy
Ik kan terugkijken op een erg leuke dag,
een mooie en aparte ervaring om te zien
hoe onze ambulancezorg in Nederland
werkt ten opzichte van een wereldstad
BMT/FX:PSL
.PDIUKFPPJUEJFLBOUPQHBBO 

