
 

 

LAFV legt Leiden als dé wetenschapsstad vast 

Een ademhalingsplank in het Nationaal Ambulance- en Eerste Hulpmuseum waarmee ademen werd gestimuleerd bij 

drenkelingen (foto: Ellen Kruyt).  

 

Leiden - “It’s alive! It’s ALIVE!”. Dat zijn de woorden van Victor Frankenstein uit de film van 1931. Het 

laten bewegen van iets dat niet bewoog. Het tot leven wekken van iets dat al is overleden. Voor 

Frankenstein was het een lijk, voor velen is het een hart wat nog maar net gestopt is met kloppen. Op 2 

mei is ‘reanimeren’ het dagonderwerp van Leiden2022. Daarom maakte fotograaf Ellen Kruyt van de 

Leidse Amateur Fotografen Vereniging deze foto in het Nationaal Ambulance- en Eerste Hulpmuseum. 

Een gesprek met Thomas van Schaik, coördinator vrijwilligers van het museum.  

 

Wat zien we op de foto?  

‘Op de foto zien we een drenkeling waar met behulp van een plank en scharnierende houder de armen op en 

neer worden geheven om de borstkas uit te zetten in de hoop dat hiermee een (marginale) ademhaling wordt 

bereikt. (Alleen is in het echt een te reanimeren patiënt niet in staat om zijn knieën op te trekken, zoals op de foto 

wel gebeurt.) Deze methode werd nog tot in de zestiger jaren onderwezen en is genoemd naar de bedenkers: de 

Holger Nielsen-methode. Linksboven zie je op de achtergrond de “Lucas” een pomp die hartmassage verzorgd 

en dus een modern hulpmiddel bij reanimatie is.’ 



 

 

 

Wat is het Nationaal Ambulance- en Eerste Hulp Museum?  

‘Het nationaal Ambulance en Eerste hulpmuseum beheert en bewaart in het verleden gebruikte medische 

hulpmiddelen. Met name die in de EHBO en Ambulancezorg gebruikt werden. 

Ons museum heeft bij de RAVHM, de ambulancedienst Hollands Midden aan de Vondellaan, een ruimte in 

gebruik waar deze materialen en ambulances kunnen worden bezichtigd op afspraak. 

Het museum wordt gerund door oud-ambulancemedewerkers op vrijwillige basis. 

Van deze vrijwilligers zijn er jammer genoeg te weinig om een reguliere openstelling te kunnen verzorgen. Wie 

interesse heeft mail even naar info@ambulancemuseum.nl.’ 

 

Wat zou iedereen rondom reanimeren moeten weten?  

‘Wat iedereen zou moeten weten en ook vaak wel weet is: tijd is heel belangrijk. 

Maar ook: blijf rustig en controleer goed de aanwezigheid van ademhaling en hartslag van een patiënt voordat je 

gaat reanimeren. Maar allereerst: bel 112. Want daar kort je de meeste tijd totdat professionele hulp aanwezig is.’ 
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