Stop de bloeding,
red een leven!
Frans Snoek heeft haast. Hij moet vandaag nog een klus afmaken en
daarom is hij snel nog even naar de doe-het-zelf-zaak gereden om
wat koppelstukken te kopen. Als hij net heeft afgerekend, gaat zijn
mobieltje. Hij neemt op en terwijl hij z’n spullen van de toonbank pakt
en naar de uitgang loopt, stapt hij dwars door een enorme ruit náást
de glazen schuifdeuren ...
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Binnen enkele minuten
kun je zo
veel bloed
verliezen
dat je eraan
doodgaat.
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Cursus ‘Stop de bloeding, red een leven!’
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