Bij beroepenoriëntatie op Berechja College mag FRS niet ontbreken
donderdag, 24 september 2015 00:00

De 4e klas van het Berechja College is bezig met een beroepenoriëntatie. Leerlingen worden
met verschillende beroepen in aanraking gebracht om te kijken of zij hiervoor verder willen gaan
leren. Een thema van de oriëntatie was de gezondheidszorg. Er zijn natuurlijk diverse
mogelijkheden binnen de gezondheidszorg, waaronder ook het werk op de ambulance. Het
FRS Urk was gevraagd om hier het één en ander over te vertellen.

Zo zijn onze collega's Marretje de Vries en Antoinet Schraal een ochtend naar het College
gegaan tijdens hun dienst en hebben daar uitgelegd hoe het FRS systeem werkt, in wat voor
situaties wij terecht kunnen komen en wat voor spullen er in een ambulance zitten. Het FRS
heeft namelijk bijna dezelfde spullen aan boord als een ambulance van de RAV Flevoland.
Hierdoor kan iedereen met dezelfde spullen werken en kan er tijdswinst behaald worden door
uitwisseling van de spullen. Daarnaast hebben de collega's vertelt wat je allemaal voor
opleiding moet doen om op de ambulance van een GGD/RAV terecht te komen.

Dicky, Jannagreet en Gerda uit klas 4A schrijven het volgende:
Vandaag is bij ons in de klas de FRS geweest, met als doel ons meer informatie te geven over
de FRS. De voorlichters hadden twee koffers bij zich. De rode koffer was voor het bloed en de
blauwe koffer voor de beademing. Ze hebben ons alles verteld over het werk, wat ze wel en niet
mogen doen. Ze mogen bijvoorbeeld geen infuus aanleggen en wel reanimeren. Ze hebben bij
onze klasgenoot de bloeddruk opgemeten en een hartfilmpje gemaakt. Het was gelukkig
allemaal in orde. We mochten ook nog in de ambulance kijken, daar werd nog veel over verteld.
Het was erg leerzaam en wij willen de medewerkers van de FRS bedanken!
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