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Van het bestuur
Beste leden,

Wij hopen dat u allemaal een fijne en EHBO-vrije vakantie hebt gehad. Het nieuwe EHBO-seizoen staat weer voor de deur. In het afgelopen cursusjaar zijn er een aantal wijzigingen in de reanimatie doorgevoerd, hiermee gaan we in het nieuwe seizoen zeker oefenen.
De sluitingsavond van 2012 was een erg geslaagde avond. We hebben het geluk gehad om dit jaar, in samenwerking met de BHV-ers
van het stadhuis, om een oefening te houden in het stadhuis van
Haarlem. Een impressie van deze oefening kunt u lezen vanaf pagina
9 van dit boekje. Toch is het altijd weer jammer dat maar zo weinig
leden van onze vereniging naar de sluitingsavonden komen. Het is
zeer de moeite waard.
Dit jaar werd voor het eerst de Wandel4Daagse in Haarlem gehouden.
Een wandelevenement over vier dagen en over meerdere afstanden.
Een aantal leden van onze leden liepen mee. Wij als EHBO-vereniging
”Snelverband”werden hierbij gevraagd om de EHBO te verzorgen.
Ondanks dat dit op een korte termijn werd aangevraagd hebben wij
hier goed op kunnen inspelen. Het ging heel goed. Komend jaar wordt
de tweede editie van de Wandel4Daagse Haarlem gehouden van donderdag 9 tot en met zondag 12 mei. Wij willen nu alvast aan onze
leden vragen of zij willen helpen met de verzorging van de EHBO op
dit evenement.
Wilt u helpen? Bel of mail dan naar het secretariaat.
Wij wensen u een leuk seizoen 2012-2013 toe en hopen u te zien op
een van de vele oefenavonden.

Het bestuur
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Bestuursleden

Voorzitter
Dhr. A.A. Geerlings
Tweede voorzitter
Mw. A.M. Konincks

Tel: 023 – 54 00 618

Penningmeester, coördinator Postenwerk en LOTUS
Mw. A.H. Groot-Duiker
Tel: 023 – 52 75 645
Secretaris en materiaalbeheerder
Mw. G. Venix-De Graaf

Tel: 023 – 52 57 311

Algemene bestuursleden
Dhr. J.L. Stam

Tel: 0252 – 52 11 27

Mw. T. Schoot Uiterkamp - Wierda

Tel: 023 – 52 73 309

Adresgegevens “Eigen Gebouw”
EHBO Vereniging ‘Snelverband’
Raadhuisstraat 11
2022 DK Haarlem
Postadres “Snelverband”
EHBO Vereniging Snelverband
T.a.v. Secretariaat
Pal Maleterweg 5
2033 BK Haarlem
Website “Snelverband”
www.ehbosnelverband.nl
E-mailadres “Snelverband”
snelverband@gmail.com
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LOTUS
Mw. A.H. Groot – Duiker
Mw. T. Schoot Uiterkamp - Wierda
Mw. C. van Deventer - Zwagerman
Mw. V.P. Raadsen
Mw. A.M. Konincks
Kaderinstructeur(trice)
Mw. G. Meijer – van Mierlo
Dhr. J.F. Rietdijk

Tel: 023 – 53 30 634

Contactpersonen maandelijkse oefenavonden
1e dinsdag
(20.00 uur) Dhr. J.L. Stam
1e donderdag (19.30 uur) Mw. A.H. Groot - Duiker
2e dinsdag
(20.00 uur) Mw. G. Venix - De Graaf
2e donderdag (19.30 uur) Mw. A.M. Konincks
3e woensdag (20.00 uur) Mw. T. Schoot Uiterkamp - Wierda
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Overzicht oefenavonden september t/m december 2012
September 2012
Dinsdag
Donderdag
Dinsdag
Donderdag
Woensdag

Verbandleer
04 september
06 september
10 september
13 september
19 september

Aanvang
20.00 uur
19.30 uur
20.00 uur
19.30 uur
20.00 uur

Oktober 2012
Dinsdag
Donderdag
Dinsdag
Donderdag
Woensdag

EHBOspel
02 oktober
04 oktober
09 oktober
11 oktober
17 oktober

Aanvang
20.00 uur
19.30 uur
20.00 uur
19.30 uur
JAARVERGADERING !!

November 2012

Aanvang

Donderdag
Dinsdag
Dinsdag
Donderdag
Woensdag

Bewustzijnsstoornissen
01 november
06 november
08 november
13 november
21 november

December 2012
Dinsdag
Donderdag
Dinsdag
Donderdag
Woensdag

Botbreuken
04 december
06 december
11 december
13 december
19 december

Aanvang
20.00 uur
19.30 uur
20.00 uur
19.30 uur
VERVALLEN

19.30
20.00
19.30
20.00
20.00

uur
uur
uur
uur
uur
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Overzicht oefenavonden januari t/m april 2013
Januari 2013
Dinsdag
Donderdag
Dinsdag
Donderdag
Woensdag

Reanimatie
01 januari
03 januari
08 januari
10 januari
16 januari

Aanvang
VERVALLEN
19.30 uur
20.00 uur
19.30 uur
20.00 uur

Februari 2013
Dinsdag
Donderdag
Dinsdag
Donderdag
Woensdag

Reanimatie
05 februari
07 februari
12 februari
14 februari
20 februari

Aanvang
20.00 uur
19.30 uur
20.00 uur
19.30 uur
20.00 uur

Maart 2013
Dinsdag
Donderdag
Dinsdag
Donderdag
Woensdag

Arts
05 maart
07 maart
12 maart
14 maart
20 maart

Aanvang
20.00 uur
19.30 uur
20.00 uur
19.30 uur
20.00 uur

April 2013
Dinsdag
Donderdag
Dinsdag
Donderdag
Woensdag

Kleine verwondingen Aanvang
02 april
20.00 uur
04 april
19.30 uur
09 april
20.00 uur
11 april
19.30 uur
17 april
20.00 uur

Woensdag

24 april

SLUITINGSAVOND !!
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Uitnodiging Jaarvergadering
Aan:

alle leden van EHBOvereniging Snelverband

Van:

het bestuur

Datum:

17 oktober 2012

Aanvang:

19.30 uur

Locatie:

Raadhuisstraat 11, Haarlem

Agenda: 1.

Opening

2.

Mededelingen / ingekomen stukken

3.

Jubilarissen

4.

Notulen jaarvergadering 2011

5.

Verslag secretaris

6.

Financieel verslag en begroting

7.

Kascontrolecommissie

8.

Verkiezing bestuur

9.

Bestuursbeleid

10. Rondvraag
11. Pauze
12. Lezing of film
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Herhalingslessen Reanimatie
Zoals elk jaar vragen wij u om aan te geven wanneer u een
van de lessen wilt volgen. U kunt dit doen door dit formulier
(een kopie mag natuurlijk ook) uiterlijk 1 november af te
geven op een van de oefenavonden.
Let op! Opgeven kan uitsluitend via dit formulier of een kopie
hiervan. Mondeling opgeven aan de tafel is niet mogelijk.
Heeft u achteraf wijzigingen neem dan rechtstreeks contact op
met Leida Groot (023 - 52 75 645).
Naam: ……………………………………………………………………………………….
Telefonnummer: ………………………………………………………………………

Voorkeur:





Donderdag
Dinsdag
Donderdag
Woensdag

03
08
10
16

januari
januari
januari
januari

19.30
20.00
19.30
20.00

uur
uur
uur
uur







Dinsdag
Donderdag
Dinsdag
Donderdag
Woensdag

05
07
12
14
20

februari
februari
februari
februari
februari

20.00
19.30
20.00
19.30
20.00

uur
uur
uur
uur
uur
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Sluitingsavond 2012
Tekst: Diana den Braven.
De sluitingsavond vond dit jaar plaats in het hartje van Haarlem, namelijk in het stadhuis. Onze EHBO-ers zouden dit jaar
gaan samenwerken met de BHV-ers van het stadhuis. Best wel
spannend, want je kent deze mensen niet.
Bij binnenkomst was het ijs al snel gebroken, want enkele BHV
-ers werden herkend van hun taak als trouwbode.
Na een korte instructie door Leida werd het startsein gegeven.
De EHBO-ers werden gekoppeld aan een BHV-er en op onderzoek uitgestuurd om te gaan helpen.
Wat was er gebeurd?
Op de kermis op de Grote Markt is een leeg bakje van de
zweefmolen in het publiek geslingerd. De slachtoffers van dit
ongeval werden door kermisbezoekers naar het stadhuis gebracht of men liep daar zelf heen.
In de chaos van door elkaar lopende mensen in de stadhuistuin
was het de taak van de hulpverleners om slachtoffers aan te
spreken, te verzorgen en naar de verzamelplaats te brengen.
Met een portofoon werd door de BHV-ers contact gehouden
met de ploegleider BHV, die vervolgens belde voor deskundige
hulp. Nadat ook het laatste slachtoffer was vervoerd naar de
gewondenverzamelplaats werd de oefening beëindigd.
De groep ging terug naar de vergaderzaal voor de evaluatie,
waarbij ieder slachtoffer werd besproken.
Het hoofd BHV van de gemeente Haarlem bedankte alle aanwezigen voor deze leuke en leerzame oefening en sprak de
hoop uit dat ook de mensen van Snelverband het leuk hebben
gevonden om in het stadhuis te oefenen. Zij gaf aan dat een
dergelijke oefenavond zeker voor herhaling vatbaar is.
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De hulpverlening tijdens de oefening is als volgt verlopen:
1. Slachtoffer heeft een sleutelbeenbreuk en verstuikte pols.
De BHV/EHBO heeft een brede das aangelegd en het
slachtoffer naar de verzamelplaats begeleid.
Evaluatie: let op dat ook de verstuikte pols wordt ondersteund.
Leg de knoop aan de “gezonde” schouder.
2. Slachtoffer heeft een grote hoofdwond die hevig bloed en
een hevig bloedende beenwond.
De BHV/EHBO heeft de hoofdwond verbonden met een
snelverband, echter de beenwond was ze niet opgevallen .
Evaluatie: Zorg voor het goed afdekken van een dergelijke wond
(alle verbandranden sluitend maken) zo voorkom je vuil in
de wond.
3. Slachtoffer was partner kwijt. Was heel kwaad en ging bij
iedereen vragen naar partner.
De BHV/EHBO heeft mevrouw na lange tijd mee kunnen
nemen naar de verzamelplaats.
Evaluatie: het duurde lang voordat de BHV mevrouw aansprak.
Zij namen toen wel signalement van partner op. Men had
meer tijd voor mevrouw kunnen nemen met betrekking tot
uitvragen en geruststellen.
4. Slachtoffer met een gebroken kaak en pijn in schou der.
De BHV/EHBO heeft het slachtoffer naar de verzamelplaats
gebracht en de gewondenkaart ingevuld.
Evaluatie: men heeft het slachtoffer goed en adequaat gehol
pen. Ook is de gewondenkaart netjes ingevuld.
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5.

Slachtoffer heeft drank gedronken, is in de war en heeft
een wond aan de hand en last van zijn voet.
De BHV/EHBO heeft de wond in de hand verbonden en
meneer zelf naar de verzamelplaats laten lopen.
Evaluatie: het glas in de hand was niet opgevallen en werd bij
het verbinden in de wond gedrukt. Er is geen aandacht
geschonken aan de pijn in de voet. Omdat meneer zo
slecht liep had men de vervoertechniek kunnen toepassen.
6. Slachtoffer is bij het werk in de binnentuin van zijn ladder
gevallen en heeft een bekkenbreuk.
De BHV/EHBO heeft goed geholpen en meneer aan de
praat gehouden tot er professionele hulp arriveerde.
Evaluatie: aan de stand van de voeten had men kunnen zien
dat het bekken gebroken was (uiteengevallen voeten).
7. Slachtoffer zit opgesloten in het toilet en is onwel gewor
den van de schrik. Meneer heeft een beginnend hartin
farct.
De BHV/EHBO heeft het slachtoffer goed in de gaten ge
houden tot er professionele hulp arriveerde.
Evaluatie: men heeft het slachtoffer goed geholpen.
8. Slachtoffer heeft een gekneusde pols en beginnende
shock.
De BHV/EHBO heeft het slachtoffer goed in de gaten ge
houden tot er professionele hulp arriveerde.
Evaluatie: men heeft het slachtoffer goed geholpen.
9. Slachtoffer was dronken, had drugs gebruikt en bleek dia
betespatiënt te zijn.
De BHV/EHBO heeft geprobeerd het mevrouw in toom te
houden. Bleek geen gemakkelijke opgave.
Evaluatie: men heeft goed geprobeerd het slachtoffer mee te
krijgen naar de verzamelplaats.
10. Slachtoffer is vriendin van nr. 9 en is ook dronken. Zij be
moeit zich met nr. 9.
De BHV/EHBO heeft hun handen vol gehad om beide per
sonen naar de verzamelplaats te begeleiden.
Evaluatie: men heeft goed geprobeerd om mevrouw bij de BHV
te houden. Wat kan helpen bij een dergelijke stoorzender
is hem/haar een opdracht te geven.
Tip: laat een rolletje verband “per ongeluk” afrollen en
vraag of hij/zij het wil oprollen.

12

11. Slachtoffer is geslagen door nr. 10 en heeft hierdoor een
verminderd bewustzijn.
De BHV/EHBO heeft mevrouw nadat zij buiten bewustzijn
raakte op een brancard naar de verzamelplaats gebracht.
Evaluatie: leg een slachtoffer met verminderd bewustzijn plat
op de grond zodat de bloedtoevoer naar de hersenen opti
maal is/wordt.
12. Slachtoffer was buiten bewustzijn en ademde niet (POP).
De BHV/EHBO is direct gaan reanimeren met twee perso
nen.
Evaluatie: het is niet aan te raden om met twee personen te
reanimeren. Men kan beter eerst de ene persoon en dan
de andere persoon laten overnemen. Zo blijft de reanima
tie optimaal (men kan even op adem komen) en het geeft
rust bij de hulpverleners.
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Wat gebeurt er als professionals
de reanimatie overnemen?
De eerstehulpverleners vormen de eerste schakel in de hulpverleningsketen. Zij starten met basale reanimatie, ofwel reanimatie zonder medische hulpmiddelen: Basic Life Support
(BLS). BLS is onmisbaar, in de eerste minuten na het optreden
van de circulatiestoorniskan met reanimatie grote winst behaald worden en wordt de overlevingskans van het slachtoffer
vergroot. Door het geven van borstcompressies en beademingen wordt de bloedsomloop tijdelijk nagebootst en kan men
ongeveer tot 30% van de circulatie weer “op gang” brengen.
Dit kan voldoende zijn om ernstige schade aan de vitale organen als gevolg van zuurstoftekort te voorkomen.
De laatste jaren wordt ook steeds meer gebruik gemaakt van
de Automatische Externe Defibrillator (AED), waarmee defibrillatie nu ook door eerstehulpverleners kan worden uitgevoerd.
Vroeger was deze handeling voorbehouden aan professionele
hulpverleners, maar dankzij de introductie van de AED in de
eerste hulp is de overlevingskans van het slachtoffer fors toegenomen.
Bij het constateren van een circulatiestilstand wordt zo snel
mogelijk professionele hulp via 112 gealarmeerd, zodat men
zo snel mogelijk kan starten met specialistische reanimatie
met medische hulpmiddelen. Borstcompressies en beademingen blijven echter onmisbaar, zonder BLS is de specialistische
reanimatie, in de vorm van Advanced Life Support (ALS), zinloos.

De keten van overleven
De kans op overleving van een slachtoffer van een ademhalings– en circulatiestilstand is sterk afhankelijk van de zogenoemde “keten van overleven”. Deze keten beschrijft de verschillende schakels die nodig zijn om een reanimatieslachtoffer
adequaat te helpen.
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De eerste schakel bestaat uit het vroegtijdig herkennen van
hartklachten of een circulatiestilstand en direct waarschuwen
van professionele hulpverlening via 112. Indien er inderdaad
sprake is van een circulatiestilstand wordt direct gestart met
de tweede schakel: BLS.

De derde schakel, vroegtijdige defibrillatie, kan zowel door de
aanwezige eerstehulpverleners met een AED worden uitgevoerd, als door de professionele hulpverleners. De vierde schakel zal voornamelijk in het ziekenhuis plaatsvinden, nadat het
slachtoffer weer een eigen hartritme heeft en bestaat uit het
behandelen van de oorzaak van de circulatiestilstand.

De overgang van Basic naar Advanced Life
Support
BLS zal voor de meeste eerstehulpverleners gesneden koek
zijn. Maar wat gebeurt er nu eigenlijk op het moment dat de
professionele hulpverleners arriveren en de reanimatie overnemen? Wat voegt ALS toe aan de BLS?
Op het moment dat er bij 112 een melding van een
(mogelijke) reanimatie binnenkomt, zal de centralist, nog tijdens het gesprek, twee ambulances een oproep sturen om
naar het adres van de onwelwording te gaan. Deze vertrekken
zo snel mogelijk met zwaailichten en sirenes naar de plaats
van het onheil.
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Bij aankomst zal de ambulancebemanning vragen aan de eerstehulpverlener ter plaatse om door de gaan met het geven
van borstcompressies en beademingen, zodat zij alle materialen klaar kunnen leggen voor het overnemen van de reanimatie. Iedere onnodige onderbreking van de borstcompressies is
onwenselijk.
De zuurstofvoorraad in het lichaam na een hartstilstand is na
enkele minuten uitgeput en met mond-op-mondbeademing
wordt slechts een beperkte hoeveelheid zuurstof ingeblazen.
Bij aankomst zal de ambulanceverpleegkundige eerst beginnen
met beademing door middel van een beademingsballon, waardoor een veel groter percentage zuurstof kan worden afgegeven in de longen. Hierdoor zal het zuurstofpercentage in het
bloed stijgen en het zuurstoftekort in de vitale organen en
weefsel verminderen
Men volgt in eerste instantie het protocol van de AED en wacht
de eerstvolgende analyse af. Zodra deze heeft plaatsgevonden
en de AED al dan niet een schok heeft toegediend, wordt de
apparatuur overgesloten op die van de ambulancedienst. Tijdens deze handeling blijft men doorgaan met borstcompressies.
Borstcompressies zijn fysiek zwaar en iedere twee minuten
moet de persoon die de borstcompressie uitvoert worden afgelost, ook wanneer de professionele hulpverleners de reanimatie
uitvoeren. Inmiddels zijn er twee apparaten die de borstcompressies kunnen overnemen, de Autopulse en LUCAS. De Autopulse werkt met een band rondom de borstkas die samentrekt en LUCAS is een zuil die op de borstkas drukt , waardoor
de borstcompressies worden nagebootst. Doordat deze apparaten op elektriciteit of perslucht werken zijn zij in staat om
gedurende lange tijd zeer effectieve compressies toe te dienen.
.
Tijdens een reanimatie worden afhankelijk van het type hartritmestoornis speciale medicijnen toegediend, zoals amiodron
en adrenaline. Amiodron is een middel dat hartritmestoornis-
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sen tegengaat. Adrenaline is een lichaamseigen hormoon dat
onder andere zorgt voor een stijging van de bloeddruk.

Naar het ziekenhuis
Wanneer het slachtoffer weer een eigen hartritme heeft en
wanneer er sprake is van “normale” circulatie zal het slachtoffer worden voorbereid op transport naar het ziekenhuis. Het
slachtoffer wordt op een brancard gelegd en alle materialen
worden overgeladen in een van de twee ambulances. Meestal
gaan beide verpleegkundigen en een chauffeur met het slachtoffer mee naar het ziekenhuis. Voordat de ambulances vertrekken wordt de Spoedeisende Hulp op de hoogte gesteld van
de komst van het slachtoffer, zodat zij zich kunnen voorbereiden en het reanimatieteam klaarstaat. Wanneer alles er op
wijst dat er sprake is van een hartinfarct, dan zal het slachtoffer worden overgebracht naar een ziekenhuis waar mogelijkheden zijn om te dotteren,
In het ziekenhuis worden diverse onderzoeken utgevoerd, zoals bloedonderzoek, een röntgenfoto van de borstkas en men
kijkt of de oorzaak van de circulatiestilstand achterhaald kan
worden.
Het slachtoffer wordt opgenomen op de intensive care afdeling.

Bron: Reddingswezen Augustus 2012, nummer 4

