
 

  
Met SPOED gezocht 

Geachte heer / mevrouw, 

Met SPOED gezocht. 

Beste afdelingsbestuurders,  
 
Graag vragen wij je aandacht voor het onderstaande en ook of je deze 
oproep door wilt sturen aan je leden met een geldig EHBO diploma. 
Daarnaast is het ook mogelijk om het bericht op onze Facebookpagina te 
delen, zodat we veel mensen zullen bereiken. 
 
Wij zijn benaderd door de heer Lars van Driel van Medical Support. Zij 
zoeken met zeer grote spoed EHBO'ers die willen helpen in de Corona-
teststraat in Alkmaar. Er worden in totaal 100 personen gezocht, waarvan 
er 10 personen per dag ingezet worden, in twee tijdblokken.  
Tijdblok 1: 8:30 tot 16:30 uur  
Tijdblok 2: 13:00 tot 21:00 uur  

Natuurlijk zullen we niet voor elk bedrijf een oproep doen om je aan te 
melden als vrijwilliger, maar in dit geval is er met de KNV EHBO op landelijk 
niveau gesproken en is er een samenwerking aangegaan om te kijken of we 
dit als KNV EHBO mee voor elkaar kunnen krijgen. Het Rode Kruis lukt het 
niet, hopelijk ons wel, want testen is super belangrijk in de strijd tegen 
Corona. KNV EHBO staat voor #samenehbo, dus hopelijk dat we dit ook 
samen kunnen doen! 
  
De mensen die zich hiervoor opgeven krijgen een training van 3 á 4 
uur, over bemonsteren (dit is ongeveer 50% van de training), de rest 
gaat over hygiëne en werken met persoonlijke beschermingsmiddelen, etc.. 
Ook word je als medewerker de eerste twee weken gecoacht in de 
teststraat. Bemonsteraars hebben bijzondere ontmoetingen, kunnen veel 
informatie geven, voeren de handeling (paar seconden werk) uit, en doen 
nog een stukje administratie. Het is een sociale taak, er is zeker 2 minuten 
per persoon om aandacht aan te besteden en veel mensen die naar de 
teststraat komen, hebben dat momentje aandacht ook 'nodig'.  
 

  



 

 

Het werk in de teststraat is veilig voor degene die dat doet, omdat 
hij gebruik maakt van beschermende middelen en in de training geleerd 
heeft om hiermee op de juiste manier om te gaan. Er is nog geen 
enkele besmetting opgelopen in de teststraten in Nederland, dus dat is 
heel positief, en anders zouden we ook niet vragen om je eigen veiligheid 
op het spel te zetten (regel 1 van de EHBO). 
 
Er wordt gewerkt met een vrijwilligerscontract. Je krijgt een 
vrijwilligersvergoeding (belastingvrij) van € 5,- per uur, waarbij je extra 
onkosten mag declareren zodat je uiteindelijk € 8,50 per uur 'verdient' als 
vrijwilliger, en daarnaast is er nog een reiskostenvergoeding 
beschikbaar. Ook is er via dit vrijwilligerscontract 
een aansprakelijkheidsverzekering en wegas-verzekering 
(woon/werkverkeer verzekering) voor het geval er onverhoopt iets gebeurt. 
 
Bij vragen graag contact opnemen met de heer Lars van Driel (06 – 538 
76 410). Aanmelden kan ook via hem, eenvoudig via 
mail: info@medicalsupport.nl. 
Zet in de mail even erbij uit welke plaats je komt, da's handig voor het 
vervolg. 
 
Hij heeft ook gevraagd of we kunnen helpen zoeken naar EHBO'ers 
die willen temperaturen bij een bedrijf in Hoofddorp. Ook hiervoor zal 
er eerst een opleiding plaatsvinden.  
 
Met vriendelijke groet,  
Gabrielle Venix De Graaf  
Secretariaat KNV EHBO district Noord-Holland  
  

www.ehbo-noordholland.nl 
  

  

 


