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Wat doet MON?
MON is een bond voor motorsportliefhebbers. Daaronder vallen onder andere beoefenaars
van motorcross, grasbaan, supermoto, classic racedemo en wegrace. Allemaal
snelheidssporten.
Lokale motorsportclubs organiseren wedstrijden die door de bond worden ondersteund. Dit
wordt gedaan door wedstrijdleiders, tijdwaarnemers en vele anderen. Een onderdeel van de
begeleiding van een wedstrijd is de medische opvang en zorg voor slachtoffers bij dit soort
evenementen. Dat wordt gerealiseerd door een wedstrijdarts samen met EHBO-helpers.
MON faciliteert dat met een pool aan licentie houdende wedstrijdartsen die bij officiële
wedstrijden gebruik kunnen maken van een basis trauma-uitrusting bestaande uit een
dokterstas en beademingstas, verder een wervelplank en schepbrancard. Ook zijn er
afspraken met de clubs over een opvang procedure, een opvang-unit en samenwerking met
de EHBO. Verder biedt MON cursussen met trainingen aan voor artsen en EHBO’ers. Doel is
om samen te werken binnen de ATLS-richtlijnen, veilig een helm afnemen, omgaan met de
protectiemiddelen en veld extricatie met schepbrancard of wervelplank.
Wat voor een artsen zoekt MON?
Uitgangspunt voor wedstrijdartsen is een basiskennis en -ervaring met
snelheidssportletsels, een generalist op het gebied van sportletsels dus en liefst ook met
een affiniteit met de motorsport. Het streven is het aantal wedstrijd artsen op een
voldoende niveau te houden waarmee de werkdruk voor de individuele arts beperkt kan
blijven, het moet leuk blijven. Sommige artsen willen maar enkele wedstrijden per jaar doen
en enkelen meer, dat kan allemaal.
Alle licentie houdend artsen zijn tijdens MON-wedstrijden via MON verzekerd voor
beroepsaansprakelijkheid.
Er is een Medische commissie binnen MON die uit minimaal 5 wedstrijdartsen bestaat, die
signalen uit het veld beoordelen en het beleid toetsen en vertalen naar beleidsvoorstellen
voor het bestuur. Meer informatie is terug te vinden en te downloaden via de website van
MON. Zie www.mon.nl/medisch.
Opgeven voor een MON licentie als arts kan met een aanvraagformulier. Eens meelopen om
te proeven aan de motorsport kan ook geregeld worden.
Nadere informatie is verkrijgbaar bij medisch secretaresse Hennie van de Ven:
med@mon.nl, of via de medisch adviseur Rembert Weijers: rewemed@gmail.com.

