Wat hebben
ze nu weer
gedaan
een goed begin is echt
het halve werk

Wanneer vormgeving goed doordacht is past er alles in. Zo wordt het begin echt het halve werk. Een
visie leidt tot een beeldtaal en een kleurenpalet, een oplossing voor alle communicatie. Zo worden de
uitingen geoordend en deel van het geheel. Grafisch werk van logo tot beurswand, van websites tot
buitenreclame. Altijd in heldere, doordachte en praktisch toepasbare vormgeving. Daar gaan we in
2017 ook weer zorg voor dragen.

VPdelta heeft ons gekozen voor het vormgeven van de communicatie over proeftuinen. Deze zijn onderverdeeld in drie thema’s. Dit hebben wij beeldend gemaakt met iconen en een onderverdeling in kleur. Er is heldere beeldtaal ontstaan die makkelijk is door te zetten op al het presentatiemateriaal, digitaal en gedrukt.

Het Oranje Kruis boekje is de basis geworden voor een herkenbare beeldtaal. Doordat we veel tijd en aandacht hebben besteed aan het ontwerp van het boekje kunnen we nu verdere uitingen sneller vormgeven.
Aanvullend materiaal en promotie-artikelen werden in dezelfde stijl vormgegeven. Het Eerste Hulp aan
kinderen boekje is direct herkenbaar als een boek van Het Oranje Kruis.

EERSTE HULP AAN KINDEREN BEGINT BIJ HET ORANJE KRUIS

DE OFFICIELE HANDLEIDING VOOR EERSTE HULP AAN KINDEREN

Een herkenbare stijl kan ook ontstaan door steeds dezelfde elementen toe te voegen. Zo hebben wij voor
de communicatie over de kernwaarden een reeks iconen vormgegeven. Deze iconen komen terug op de
interne communicatie van het bedrijf en worden ondersteund en uitgedragen door “onze mascotte”.
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DI is de mate waarin medewerkers productief, gemotiveerd en vitaal kunnen
en willen blijven blijven ontwikkelen en werken binnen alle leeftijdsfasen gedurende het dienstverband en in een continue veranderende (werk)omgeving.

In 2016hebben wij de nieuwe huistijl van VSO makelaars gestaag doorgevoerd in al de gedrukte en
digitale communicatie. Wanneer de kleuren, vormen en lettertypen goed gedefinieerd zijn ontstaat
er vanzelf een herkenbare identiteit. Elk onderdeel past er in. Van visitekaartje tot beurswand.
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Villapark Dierenweide biedt u de mogelijkheid te
wonen in een groene en rustige omgeving nabij
het centrum van Dronten met de belangrijkste
voorzieningen binnen handbereik.

VSO makelaars

De Bolder 2, 8251 KC Dronten

• Appartementen vanaf 115 m² tot ca. 200 m²
• De appartementen hebben een balkon/terras vanaf 17 m² tot
wel ca. 83 m²
we

• In de kelder 2 eigen parkeerplaatsen, eigen berging en een
algemene fietsenberg
rging

• Koopsommen vanaf € 295.000,- v.o.n.

T 0321 - 318 318

vsomakelaars.nl

De door ons vormgegeven Richtlijnen Reanimatie werden in 2016 uitgebreid met twee lesboeken. In nauwe
samenwerking met de NRR verzorgde VastinVorm ontwerp en opmaak van omslag en binnenwerk.
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Gebruik AED

Controleer de ademhaling van de baby
aby

Controleer de ademhaling van het kind

1. Houd het hoofd van de baby zo stil mogelijk met het gezicht recht naar boven.

1. Houd het hoofd van het kind zo stil mogelijk met het gezicht naar boven en
kantel het vervolgens iets naar achteren.

2. Controleer of de baby ademt.
G
Houd uw oor vlak boven de mond en neus van de baby.
G
Kijk of u de borstkas en/of de buik van de baby op en neer ziet
et gaan.
G
Luister of u een regelmatige ademhaling hoort, zonder bijgeluiden.
uiden.
G
Voel of er uitademingslucht tegen uw oor en/of wang komt.

Basale reanimatie van volwassenen

Gebruik AED

2. Controleer of het kind ademt.
G
Houd uw oor vlak boven de mond en neus van het kind.
G
Kijk of u de borstkas en/of de buik van het kind op en neer ziet gaan.
G
Luister of u een regelmatige ademhaling hoort,
oort, zonder bijgeluiden.
G
Voel of er uitademingslucht tegen uw oor en/of
Voel
n/of wang komt.

Lesboek

Basale reanimatie

3. Controleer de ademhaling maximaal 10 seconden.

3. Controleer de ademhaling maximaal 10 seconden.

zie pagina 46

Weet u zeker dat de baby normaal ademt? Leg de baby dan op zijn zij.
ij.

Weet u zeker dat het kind normaal ademt? Leg het kind dan in stabiele zijligging.
We

zie pagina 47

zie pagina 26

Ademt de baby niet normaal (of twijfelt u daaraan)?
Geef 5 beademingen (ook als de AED al beschikbaar is).

Ad
A
demt het kind niet normaal (of twijfelt u daaraan)?
Geef 5 beademingen (ook als de AED al beschikbaar is).
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