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KORT NIEUWS

Wil jij ook een tweede leven?
Alleen de rijdende hulpverlener, de sportheld van Star of
Life, kan het zich voorstellen: door de week de zwaarste
beproevingen tijdens een reguliere dienst in de regio en
dan in de vrije tijd wéér paraat, maar totaal anders! Dezelfde mens, gehuld in sportieve kleding, patiënten met
rugnummers. Vaardigheden frivool praktiseren in het
lawaai van claxonnerende ploegleiders, gehuld in stofwolken, moeizaam met een gevulde koek nog half in de hand,
het is hun tweede leven…
Het ‘Star of Life team’ is voortgekomen uit het vermaarde
Service Médical, het eerste rijdende sportmedische gilde van
Nederland. In 1985 opgericht door dr. Jos Benders. “Star teamleden zijn behalve professioneel hulpverlener, dikwijls zelf
sportief actief. Ze staan daardoor dicht bij de sportlieden. Hun
leven is een jongensboek.”
Het dynamische collectief vindt zijn basis bij de BIOS-groep in
Rotterdam. Bios had reeds credits in de sport via de Rotterdam
marathon en de wedstrijden van Feijenoord. ‘Dochter’ Star of
Life is deze maand juni present bij de Hammer Masters, de
benefiettocht Klimmen voor MS op de Mont Ventoux en het
NK-wielrennen. Na juli volgt o.m. de ‘Binck Bank tour’ (voorheen Eneco-tour) en de Veenendaal Classic.

Iets voor jou?
Nieuwe teamleden zijn zeer welkom als rijdende hulpverlener. Na introductie, waarin de spelregels van acute hulp in
een evenement worden uitgelegd, gaan nieuwe ‘Stars’ actief
mee in de sportwedstrijd. De eerste maal collegiaal omringd
door ervaren vakbroeders voor wie het optrekken, remmen,
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behandelen vanuit de auto, genieten van topsport, hun tweede
tijdverdrijf is.
Star-teamleden zijn BIG-geregistreerd. De reguliere ambulances worden bemenst door gediplomeerde ambulanceverpleegkundigen en chauffeurs. Het wagenpark bestaat verder uit
cabrio-dokterswagens en ambulancemotoren. Bij langduriger
tournees zorgt Star voor kwalitatieve hotelovernachtingen
en de inwendige mens. Doe je ook mee? Geef je dan op bij Jos
Benders of Ron Bos, per e-mail: jos.benders@staroflifeteam.eu
of RBos@azrr.nl Vergeet niet je CV, een korte motivatie en BIGregistratienummer mee te zenden.
Welkom in de actieradius van atleten!

Dräger portfolio voor de Ambulancediensten
We weten hoe belangrijk het is voor ambulanceprofessionals om zich volledig, zonder onderbreking op hun patiënt
te kunnen blijven concentreren. Onze producten voor de
ambulancemarkt zijn ontworpen om snel, eenvoudig en
betrouwbaar gebruik voor zowel uw veiligheid als dat van de
patiënt te garanderen. Zodat u zich kunt richten op dat wat
belangrijk is: uw patiënt!

•

De Pac® 8500: voor een snelle, nauwkeurige en gelijktijdige detectie van O2 met CO.

Meer informatie vindt u op: www.draeger.com/ambulance.

Een overzicht:
• De Oxylog® VE300: eenvoudig te bedienen transport
beademingsapparaat met snelstart-functie voor beademing.
• Dräger disposable zuurstofmaskers en slangen.
• De DrugCheck® 3000: klein, makkelijk in gebruik en
laat binnen een paar minuten zien of de patiënt onder
invloed van drugs is.
• De HPS® 3500: een multifunctionele en universele helm.
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Afscheid van Rob Lichtveld
Op donderdag 31 mei werd Rob Lichtveld in Utrecht
tijdens een druk bezochte receptie in het zonnetje
gezet ter gelegenheid van zijn pensionering per
1 juni.
Rob Lichtveld begon halverwege de jaren tachtig bij de
ARU als enige arts, zo ongeveer verantwoordelijk voor
alle medische zaken. Hij was niet alleen bekend binnen
zijn eigen dienst, maar heeft ook een enorme bijdrage
geleverd aan de komst van de landelijke protocollen
en de lesboeken die bij de SOSA en later de Ambulance
Academie gebruikt werden. Zelf stond hij geregeld voor
de klas en hij is mede grondlegger van het landelijk
assessment, ook welbekend als de ‘profcheck’. In
2007 promoveerde hij tot doctor met zijn proefschrift
getiteld “Prehospitale zorg aan polytraumapatiënten in
Nederland”.
Binnen de ARU later RAVU is hij zeer actief geweest met opleidingen, maar ook met coachen en begeleiden van mensen. Op zijn
afscheid memoreerden velen zijn motto “zacht op de relatie, hard op de inhoud”. Rob is altijd een mensenmens gebleven en gaf in
zijn eigen afscheidswoord het belang aan van het hebben van onderling goede relaties en ook ‘dat je niet te snel moet oordelen als
je het hele verhaal niet kent’.
Rob Lichtveld riep ook op tot het betrekken van ‘streetwise professionals’ bij het lesgeven, zodat die niet alleen hun kennis maar
ook hun (levens)ervaring aan de volgende generatie ambulancezorgverleners kunnen doorgeven. Met zijn innemende lach onderstreepte Rob de essentiële rol van humor daarbij.

Koninklijke Onderscheiding
De Commissaris van de Koningin in Limburg, Theo Boven, overhandigde op
26 april de versierselen die horen bij een Koninklijke Onderscheiding aan de
heer Jos Benders. Benders is arts en bekend binnen de acute zorg voor (top)
sporters, onder meer als oprichter en directeur van de voormalige Stichting
Service Médical en de huidige Stichting Star of Life Team. Jos Benders is
benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn persoonlijke
bijzondere verdiensten op het terrein van medische begeleiding tijdens wedstrijden van de wielersport.
In 1983 was Jos Benders de initiator van de medische begeleiding bij wielerwedstrijden en lid van de medische commissie van de Koninklijke Nederlandse Wieler Unie (KNWU). Als bondsarts begeleidde hij de Nederlandse
ploeg tijdens drie wereldkampioenschappen en zette zich in voor het promoten van het belang van de acute hulpverlening binnen de wielersport.
In 1985 was hij de oprichter en vervolgens directeur (1995-2015) van Stichting Service Médical. Hij professionaliseerde
en institutionaliseerde deze organisatie die zich richtte op de mobiele sportgeneeskundige begeleiding bij in het bijzonder evenementen in de wielersport.
Vanaf 2015 is Jos Benders voorzitter/directeur van de Stichting Star of Life Team. Hij is oprichter van deze vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor de acute hulpverlening bij wegwedstrijden van het wielrennen. Star of Life begeleidde in
2015 en 2016 de Eneco Tour en in 2016 de eerste drie etappes van de Giro d’Italia in Nederland. Ook voor dit jaar heeft het
Star of Life Team weer een goedgevulde evenementen-agenda.
Ook als clubarts, onder meer voor Sportclub Jekerdal te Maastricht en op het gebied van mantelzorg was Jos Benders
actief.
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