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SOS, wat is dat eigenlijk?
Christ van Hezik

SOS en uw gezondheid
In onze moderne tijd hebben we bu‐reaus die zeggen: ‘SOS Computer’. Devraag is dan: wat wordt hiermee bedoeld?Is het: ‘Red de ziel van de computer, ofdie van degene die erachter zit?’ Of ishet ‘Ik heb mijn ziel in de computerzitten en kan hem niet meer vinden?’Maar nu even serieus: we kunnen levensredden door er zorg voor te dragen datwe herkenbaar zijn door middel van decomputer.Ikzelf heb jaren terug een hartaanvalgehad en moet met enkele dingen voor‐zichtig zijn.Stel dat er iets met me gebeurt; hoekan ik dan de hulpverlener kenbaar ma‐ken wie ik ben en wat een dokter vanmij moet weten om mij veilig te kunnenbehandelen? Zie hier een voorbeeld:
Gegevens van:Christianus Joannes Petrus Maria van HezikAdres: XXXXXXXXX XXXPostcode: XXXX XXPlaats: TilburgTelefoon: 0031 (0)13 XXX XXXXGeboren: XX oktober XXXX te TilburgBSN: XXXX.XX.XXX
Gehuwd met:Maria, Johanna, Catharina BlomGeboren: XX juli XXXX te Tilburg
Medische gegevens :Bloedgroep : O RNO (D) Pos

Donor/registratie:Regnr.: 00091592Keuze 1 Alles ter beschikking voortransplantatie; zie: CIBG.pdf
Verzekering: Univé Zorgzaam,Nr. XXXXXXXXXAlarmcentrale 0031(0)20 XXX XXXX
Dit alles is opgeslagen in een PDF‐be‐standje op een USB‐stick die ik aan eenkoortje om de hals draag.De hier ingevulde gegevens zijn vanwe‐ge de privacy verzonnen, maar de fotois wel echt.

Nu even terug naar het voorbeeld. Ukunt hier natuurlijk alles op vermelden,maar bedenk dat het geen uitgebreidmedisch dossier mag worden. Het moethandzaam blijven. Hier even alle ge‐gevens op een rij die voor de hulpver‐lener van belang kunnen zijn:

Met wie heeft hij van doen:● naam, adres.● Een pasfoto, want soms is bij eenon‐geval het gezicht verminkt of inge‐pakt in verband.● Welke medicijnen worden er geslikt,in welke dosering en waarvoor?● Wie moeten er gewaarschuwd worden?● Bloedgroep.● Zorgverzekering en klantnummer.● Burgerservicenummer (BSN): metbehulp hiervan is uw medisch dossiersneller te vinden.● Voor het ergste geval: een donor‐registratie.● Evt. kopie van paspoort of identi‐teitskaart (scannen)
Dit alles natuurlijk als PDF opslaan, om‐dat elke computer PDF‐files kan lezen.Als extra kunt u, net als ik gedaan heb,op de website van de fabrikant van uwmedicijnen de bijsluiter ophalen endeze in een aparte map op de stickplaatsen; is wel eens handig, deze kuntu van de fabrikant als PDF‐file ophalen.
U moet wel bij uw apotheek vragennaar de fabrikant van het medicijn,want verschillende fabrikanten produ‐ceren hetzelfde medicijn. De bijsluiterverstrekt door de apotheker is soms eenuniversele bijsluiter waarin gesprokenwordt over de werkzame stof en nietover de bijmenging die bij elke fabri‐kant anders is en tot andere bijwerkin‐gen kan leiden.

morgen middag avondGeneesmiddelen 08.00u 18.00u 22.00u waarvoor
Acetylsal 80 mg 1x AntistollingGlimepiride 1 mg 1x SuikerHydrochloorthiazide 25 mg 1x Vocht (plaspillen)Metformine 850 mg 1x 1x SuikerMetroprololsuc 100 mg 1x 1x BloeddrukPravastatine 40 mg 1x CholesterolValsartan 80 mg 1x BloeddrukAllopurinol 100 mg 1x JichtaanvallenColchicine 0,5 mg Bij jichtaanvallen om de 2 uur, maximaal 8 st.per dag

SOS werd onder meer gebruikt door de marconist van de zinkende Titanic, en hij was daarmee in 1912 een van deeersten. SOS was, als opvolger van CQD, een morsesignaal dat bedoeld was als begin van een noodoproep van een schipop zee: een schreeuw om hulp.
Al snel werd het ezelsbruggetje ‘Save Our Souls’ bedacht om het te onthouden, hoewel de drie letters geen betekenishadden en uitsluitend waren gekozen omdat de bijbehorende ‘dits en dahs’ ook door minder goed getraindemarconisten gemakkelijk waren te herkennen. De eerste SOS werd opgevangen door Alexander Popov aan boord van deRussische kruiser ‘Afrika’ met een installatie die was geplaatst in 1897, en dateert uit 1900. In 1909 werd SOS voor heteerst gebruikt door de Amerikanen.
Het signaal zag eruit als ∙∙∙–––∙∙∙ dus drie punten, drie strepen en drie punten, negen tekens in totaal; één meer dan hetnormale aantal van acht, het maximum dat voor gewone morsetekens in gebruik was. (Bron: Wikipedia)




