
SSOVN 4DC VERZORGINGSTEAM… PARAMEDICS 
  

Met grote regelmaat lezen jullie in nagenoeg alle artikelen rond onze 

4Daagse verzorgingsteam de inbreng van onze Paramedics… 

Maar “wie” zijn dat eigenlijk horen wij met regelmaat belangstellende 

vragen! Graag neem ik jullie mee om een kijkje achter de schermen te 

geven van deze 4DC TOP vrijwilligers. 
  

Hoofd coördinator Zorg. 
Al ruim 15 jaar speelt RISK ORGANISATIE  de rol van hoofd coördinator 

op het gebied van alle (para)medische verzorging.  
Risk Organisatie staat onder leiding van Dhr. Willy Fenneman en Dhr. 

Ronald Zaalmink. 
 

Zij zorgen dat er van maandag t/m vrijdag op alle disciplines de 
juiste gediplomeerde mensen aanwezig zijn.  

Je moet hierbij denken aan Wandelletsel EHBO’ers (de Blarenprikkers), 
Verpleegkundigen, Masseurs en Fysiotherapeuten. 

Maar ook in relatie tot de benodigde medische- en facilitaire hulpmiddelen. 
Dit alles in ons clubhuis en op de post(en) op de routes. 

Door de vele jaren aan ervaring met verschillende behandeltechnieken,  

is er een laagdrempelige sfeer ontstaan, met oog voor de wandelaar.  
Wat specifiek past bij jouw behandeling, daar wordt op ingezet.  

Heel soms betekent dit ook dat er weloverwogen een dringend advies 
wordt gegeven om te stoppen.  

  

Binnen het Paramedicteam zijn nog twee cruciale spelers actief! 

HSEHL is een opleidingsbedrijf o.l.v. Dhr. Henny Stakenburg.  
Ook hij draagt zorg voor wandelletsel EHBO'ers en facilitaire 

ondersteuning. Henny is met zijn HSEHL al decennia een onmisbare pilaar 
binnen ons team! 

  



Sportverzorging Oost 
Nederland is gespecialiseerd in de zorg 

rond het menselijke bewegingsapparaat. 
In het peloton de o zo gewaardeerde 

masseurs en fysiotherapeuten. 
Dhr. Erik v.d. Bovenkamp speelt 

hierbij als coördinator een grote rol. Ook 

Erik is al ruim een decennia een van de 
pilaren! 

Medische verantwoording en toezicht. 
Namens ons 4DC Paramedicteam legt Risk Organisatie bijname van   

Dhr. Willy Fenneman haar verantwoording voor het handelen af bij de 
toezichthoudende arts Mevr. J. v.d. Beld. (Huisarts). 

De SSOVN wordt formeel vertegenwoordigd door  
Dhr. H.Willems (4DC) en Dhr. M. Wegerif (Vz) 

  

Bijzondere faciliteiten… 
Uniek is het beschikbaar hebben van een eigen ambulance. Deze RISK 

Organisatie ambulance met volledige noodhulp bevoegdheid is primair 
ingericht als MedicCareUnit ten diensten van evenementen en opleidingen. 

Om misverstanden met het publiek te voorkomen is dit voertuig met 
afwijkende stripping voorzien. 

Tijdens de 4daagse wordt deze dus ingezet als verlengde arm voor de 
zieke wandelaar met onderliggende problemen.  

  
Wij hopen met dit inkijkje een beeld te hebben geven van dit TOP 

vrijwilligersteam! 

Als SSOVN zijn wij nu alweer ruim 20 jaar zeer erkentelijk voor 
hun devote inzet en toewijding! 

 

 

                                       
HSEHL 

Henny Stakenburg 

Eerste Hulp Lessen 


