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BESTE VRIENDEN VAN MAGEN DAVID ADOM, 

Deze rondzendbrief moet ik helaas beginnen met een heel verdrietig bericht. 
Op 29 april j.l. is op de leeftijd van pas 24 jaar Ilanit Blitz z.l., dochter van ons bestuurslid 
Nannette Blitz, na een heel dappere strijd tegen agressieve botkanker, te midden van haar 
naasten overleden. 
Ilanit was zo gemotiveerd om haar studie geneeskunde, die ze bijna had afgerond, te vol-
tooien. Zelfs tussen de chemokuren in heeft ze doorgewerkt aan haar wetenschappelijke 
stage. Haar droom, neuroloog worden, heeft ze helaas niet kun-
nen verwezenlijken.  
Ilanit heeft niet alleen tweemaal in Israël  als jeugdvrijwilliger op 
de ambulance gewerkt via ons jeugdvrijwilligersprogramma. Ze 
heeft ook geholpen het programma in Nederland verdere be-
kendheid te geven onder andere onder medische studenten. MDA 
en Israël waren heel erg belangrijk voor haar. Gelukkig kon haar 
laatste wens, nog eenmaal Israël bezoeken, met behulp van MDA 
Israël in vervulling gaan. Ze heeft er nog zo van genoten in haar 
geliefde land te zijn. Een week voor haar overlijden kwam ze terug in Nederland. Op haar 
lewaja (begrafenis) waren MDA vertegenwoordigers aanwezig. Eén van hen, professor Eilat 
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Shinar, directeur van de bloedbank, heeft 
daar een aangrijpende toespraak gehouden. 
Inmiddels hebben vrienden van Ilanit van 
over de hele wereld een actie gestart om ter 
nagedachtenis aan Ilanit een scooter aan 
MDA te schenken. 
We wensen Nannette, Marcel, Noam en 
verdere familie en vrienden heel veel kracht 
om dit ondraaglijke verlies te verwerken. 
Moge haar ziel gebundeld worden in de bun-
del van het eeuwige leven.  
 
Thema rondzendbrief  
Deze zomer-rondzendbrief van 2017 is geschreven met als thema ervaringen van Neder-
landse bezoekers aan MDA in Israël. Eén van onze trouwe donateurs, Puck Aronson, bracht 
onlangs een bezoek aan Israël. Haar ervaringen met een bezoek aan het MDA dispatch 
centre (commandocentrum) delen we graag met u. Daarnaast leest u over workshops die 
MDA steeds vaker aan internationale organisaties geeft over Multi Casualty Incidents (zoals 
terreuraanslagen). Zo ook een delegatie van een aantal Nederlandse organisaties waaronder 
het Rode Kruis en Ambulancezorg Haaglanden. Wij berichten u hierover. 
 
Overig nieuws 
Het jaar 2017 is door de ‘National Emergency Authority’ in Israël uitgeroepen tot het jaar 
van de voorbereiding  op een eventuele aardbeving. Ook MDA speelt hier uiteraard een be-
langrijke rol in. Van 12 tot 14 juni is er meegedaan aan uitgebreide oefeningen en simulaties 
door het hele land samen met de IDF (het Israëlische leger), de politie, de brandweer en 
andere officiële overheidsinstanties. Op 14 juni vond de afronding plaats met een uit-
gebreide oefening in Karmiel. Uiteraard hoopt iedereen dat het bij oefenen blijft en dat het 
geoefende nooit in de praktijk hoeft te worden. 
 

Daarnaast heeft onlangs de pre-IMDAC plaatsgevonden, 
ter voorbereiding op de jaarlijkse IMDAC bijeenkomst van 
alle MDA vriendenstichtingen in oktober. De directie van 
MDA heeft ons bijgepraat over veel actuele zaken die bij 
MDA spelen. Onder meer waren aan de orde het Ere Doc-
toraat van MDA aan de Bar Ilan University. Eli Bin, 
algemeen directeur van MDA, mocht dit op 18 mei 
namens MDA in ontvangst nemen. 
Daarnaast hoorden wij dat MDA naast de scooters een 
nieuw vervoermiddel: elektrische fietsen, gaat aanschaf-
fen voor de first responders, zodat zij patiënten nog eer-
der op lastig toegankelijke plekken kunnen bereiken. 
 
Wij voelen ons geïnspireerd en gesterkt door de inzet van 
alle mensen van MDA in Israël, voor wie ieder men-
senleven steeds weer telt. Samen met U, blijven wij ons 
dan ook inspannen om deze organisatie haar belangrijke 
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werk te laten doen. Graag spreek ik hier mijn dank uit voor alle mooie giften die wij van u 
mochten ontvangen naar aanleiding van de vorige rondzendbrief. Met uw steun kunnen wij 
weer veel betekenen voor MDA in Israël. 
Wij hopen dat u het noodzakelijke werk van Magen David Adom wederom met gulle hand 
zult ondersteunen. Want wie een leven redt, redt een hele wereld. 
 
Marjan Sprecher, voorzitter 
 
 
“ZE DOEN ZULK BELANGRIJK WERK VOOR DE GEZONDHEIDZORG IN ISRAËL. HET LAND KAN GEWOON NIET 

ZONDER.”   

Als donateur van MDA ontvang ik net als u 
met regelmaat deze rondzendbrief. Iedere 
keer vind ik het weer fascinerend om te 
lezen wat voor geweldig werk MDA in 
Israël doet. Zo veelomvattend en belang-
rijk. Daarom was er ook de wens om me er 
nog meer in te verdiepen en eens met 
eigen ogen te zien hoe MDA te werk gaat. 
Tot mijn vreugde was dit tijdens mijn 
laatste bezoek aan Israël in mei j.l. moge-
lijk en kon ik een kijkje nemen in het MDA 
controlecentrum in Tel Aviv.  
En dan sta je ineens in een enorme ruimte met heel veel mensen en schermen. Duizeling-
wekkend om te zien hoe dat gaat. De punten die je ziet oplichten waar iemand van MDA 
aanwezig is, vergelijk ik maar met een soort sterrenhemel. Ongelooflijk imposant en indruk-
wekkend wat er allemaal (letterlijk) achter de schermen gebeurt om ervoor te zorgen dat er 

binnen no-time hulp geboden kan 
worden. De hoeveelheid contacten 
en snelheid waarmee gehandeld 
wordt is bewonderenswaardig. 
De professionaliteit van MDA in Israël 
met hulp van zoveel vrijwilligers is 
heel bijzonder. Het gaat zoveel verder 
dan wat we hier in Nederland doen 
en kennen. Ze doen zulk belangrijk 
werk voor de gezondheidszorg in 
Israël. Het land kan gewoon niet 

zonder.  
Dat het zo veelomvattend was, wist ik wel, maar na dit bezoek voel ik me nog meer 
betrokken en heb ik met eigen ogen gezien hoe noodzakelijk het de steun vanuit MDA 
Nederland is.   
 
Puck Aronson 
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MDA ISRAËL VOORBEELD VOOR MULTI 

CASUALTY INCIDENTEN 
 

Multi Casualty Incidents zijn grote 
incidenten met complexe omstan-
digheden, zoals terreuraanslagen. In 
Europa hebben we hier helaas 
steeds meer mee te maken, maar 
hebben we nog relatief weinig prak-
tische ervaring in het bieden van 
medische zorg tijdens dit soort com-

plexe omstandigheden. Israël heeft dat (helaas) wel.  
 
Workshops in Israël 
MDA geeft steeds vaker workshops over Multi Casual Incident voor organisaties van over de 
hele wereld. Ook vanuit Nederland hebben diverse organisaties deelgenomen en zij waren 
erg onder de indruk. Want ook hier in Nederland kan nog veel geleerd worden van de manier 
waarop met name de pre-hospitale keten (de eerste medische noodhulp) georganiseerd is. 
Dat is namelijk van essentieel belang, juist bij Mass Casualty Incidents.  
 
Lessen voor Nederland 
De belangrijkste conclusies die de Nederlandse organisaties zoals het Rode Kruis, GOHR 
Haaglanden, RAV Hollands Midden en Witte Kruis Haaglanden mee naar Nederland hebben 
genomen zijn de efficiënte en effectieve manier waarop de pre-hospitale keten geor-
ganiseerd kan worden. Het medisch systeem in Israël is volledig gebaseerd op het principe 
om in korte tijd veel patiënten te vervoeren van (incident)locatie naar ziekenhuizen. Daar is 
alles omheen gebouwd met één centrale nationale organisatie: Magen David Adom. In 
Nederland is dit heel anders geregeld en hebben 
meerdere organisaties een rol. Daarnaast is in Israël 
een hele belangrijke taak weggelegd voor burgers in 
de vorm van omstanders en vrijwilligers.  
 
Vrijwilligers voorop 
Met name het feit dat er in Israël op de ambulances 
zowel betaalde als onbetaalde krachten worden 
ingezet, is iets wat we in Nederland (nog) helemaal 
niet kennen. Betaalde krachten en vrijwilligers wer-
ken zij aan zij. Dat verhoogt niet alleen de capaciteit 
in noodsituaties, je ziet in Israël ook een hechte 
band tussen MDA en de Israëlische samenleving. 
Voor hier is deze aanpak nog toekomstmuziek, maar de werkwijze van MDA heeft indruk 
gemaakt en diverse Nederlandse organisaties aan het denken gezet. Wordt vervolgd? 
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