Met de laatste SSOVN nieuwtjes, weetjes en reportages.

SSOVN – RISK Organisatie.
Beste 4Daagse Verzorgingspost 2019
UMC Radboud “De Feestbeesten” unaniem vol lof!
Vrijdag 26 juli jl. bereikte ons een zeer heugelijk nieuws.
Onze 4Daagse SSOVN/NS/OV verzorgingspost(en) zijn n.a.v. de 103e editie door het artsen
collectief UMC Radboud “De Feestbeesten” unaniem verkozen tot nummer 1 in wandelzorg!
En dit in het bijzonder voor onze Paramedics-team o.l.v. RISK Organisatie.
De Feestbeesten: Dit UMC collectief is in eerste aanleg gevormd om binnen de Radboud
intern naast het studeren en werken ook ontspannend bezig te zijn… En liefst met veel leut.
Zo ook ten tijden van de 4Daagse / Zomerfeesten te Nijmegen.
In deze entourage ontstond, bij de aangesloten leden van de UMC Radboud Medische
Disciplines, het idee om eens “vakmatig aandacht” te geven aan de verzorgingsposten
tijdens de 4Daagse. Ludiek begonnen maar anno nu serieus van uit betrokkenheid!
Immers ook binnen het collectief weet men van de velen organisaties / personen die zich het
predicaat “4Daagse verzorger” eigenen en zich voor 100% inzetten.
De gehanteerde criteria zijn zeer zeker van professionele aard en waar kijkt men dan naar?
• Op de posten zijn vakkundige/bevoegde hulpverleners en masseurs.
• Men werkt onder de eindverantwoordelijkheid van een Arts.
• Er worden verantwoordelijke (pre)adviezen geven aan wandelaars.
• Men geeft heldere voorlichting met doorzicht op de (blijvende) consequenties bij niet
opvolgen.
• De sfeer op de posten is: Jij bent Welkom, het is er gezellig, men is aandachtsvol en
er is een afgewogen en verantwoord consumptief aanbod.
In de toelichting vermeld men ook: “Lijkt wel een familie waar ik graag wordt geholpen”.
Deze “ludieke uit het hart” verkiezing wordt (nog) niet groots naar buiten gebracht.
Maar binnen de genomineerde teams/personen gedeeld.
Het gaat er wel spannend aan toe, eerste nominatie van beste 10, vervolgens beste 5, dan
een top 3… met uit eindelijk de mededeling: jullie hebben de 1e plaats!
Jullie zullen begrijpen dat dit voor ons als SSOVN Hoofdbestuur en onze gehele 4Daagse
Commissie met al haar vrijwilligers een heel bijzondere waardering is.
Met daarin een fundamentele rol van de RISK Organisatie Paramedics bestaande uit:
wandelletsel-verzorgers, verpleegkundigen, masseurs en fysiotherapeut. Immers naast de
beruchte blaren hebben ook pezen, spieren en het mentale gestel ZORG & AANDACHT
nodig. Graag vernoemen wij de zorgpartners: HSEHL en Sportzorg OOST Nederland.
Een trotse: Jullie Mien op ’t Nieuws.

