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Bestuursleden

Voorzitter
Annemarie Konincks
Vice-voorzitter en materiaalbeheerder
Albert Tolen
Penningmeester
Tonnie Schoot Uiterkamp - Wierda
Secretaris en postwerk
Gabriëlle Venix-De Graaf

Tel: 023 – 52 57 311

Algemeen bestuurslid
Tamara Meijer

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
E-mailadres “Snelverband”
snelverband@gmail.com
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Lotus
Carla van Deventer - Zwagerman
Annemarie Konincks
Vera Raadsen
Tonnie Schoot Uiterkamp - Wierda
Johan de Wildt
Lotus in opleiding
Tom Gilein
Leonie de Munnik
Kelly Lee Steen
Henk Vink
Kaderinstructeurs
Gerrie Meijer – van Mierlo
1e dinsdag
2e dinsdag
3e woensdag
Paulien Braam
1e donderdag
2e donderdag
Kaderinstructeur in opleiding
Johan de Wildt
Tafeldienst maandelijkse oefenavonden
1e dinsdag
Albert Tolen
1e donderdag
Gabriëlle Venix-De Graaf
2e dinsdag
Tonnie Schoot Uiterkamp - Wierda
2e donderdag
Tamara Meijer
3e woensdag
Annemarie Konincks

Afmeldingen voor een oefenavond graag via het secretariaat doorgeven.
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Van het bestuur
Beste leden van EHBO Snelverband,
Het is bijna één jaar geleden dat er bij Snelverband een compleet nieuw
bestuur is gekozen. De grootste prioriteiten van dit nieuwe bestuur waren:
"Terug naar de basis":

Goede gedegen statuten en huishoudelijk reglement

Goede verzekeringen afsluiten

Boekhouding digitaliseren

Aanbod van aanvullende cursussen vergroten

Verbeteren postwerk.
We zijn nu bijna één jaar verder en met een enthousiast team hebben wij
onze schouders eronder gezet om de bovenstaande zaken te verbeteren.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 13 november j.l. zijn de nieuwe statuten en het huishoudelijk reglement met inbegrip van enige wijzigingen door de leden van de vereniging aangenomen. De nieuwe statuten
zullen nog naar iedereen worden doorgestuurd en in de toekomst krijgen
alle nieuwe leden deze standaard uitgereikt.
Helaas hebben we als bestuur ook twee bijzonder precaire kwesties aan de
leden moeten voorleggen om hierover een besluit te nemen. Hierover zijn
de leden geïnformeerd via de stukken die bij de agenda zaten.
Een vereniging is democratisch en tijdens de Algemene Ledenvergadering
zijn beide zaken bediscussieerd door de leden en er is door de leden een
besluit over genomen. Beide voorstellen van het bestuur zijn aangenomen;
Mevr. Groot is uit het lidmaatschap ontzet en de heer Schriever is niet
aangenomen als lid van de vereniging. Deze besluiten zijn bindend.
We willen de leden hartelijk danken voor het vertrouwen dat in het nieuwe
bestuur is gesteld. We hopen hiermee de zaken in het belang van de vereniging te hebben opgelost. Mochten er toch nog vragen zijn, dan kunt u
deze stellen aan de vice-voorzitter de heer Albert Tolen. Hij is door het
bestuur aangewezen als woordvoerder in deze kwestie.
Het digitaliseren van de boekhouding vergt meer dan verwacht. Eerst dient
de complete boekhouding worden gereconstrueerd, zodat er een gedegen
overzicht ontstaat van de baten, lasten en de balans van de vereniging.
Hierover zullen wij u tijdens de Algemene ledenvergadering van 19 maart
2014 informeren.
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Met de vaststelling van de nieuwe statuten is het boekjaar van de vereniging aangepast naar een kalenderjaar en daarmee verschuift ook de Algemene Ledenvergadering naar het begin van het kalenderjaar.
Paulien, Gerrie en Tamara hebben veel tijd gestoken in het op zetten van
nieuw cursusaanbod. De eerste cursus EHBO aan Kinderen (EHaK) is gehouden en een volgende staat alweer gepland voor 25 januari 2014. Indien
u interesse hierin heeft kunt u zich hiervoor opgeven via de e-mail.
In april/mei wordt er weer een cursus wandelletsel gepland, hou de website hiervoor in de gaten. We willen dit weer combineren met postwerk tijdens de Haarlemse 4 Daagse.
Certificaten die men hiervoor behaald worden bijgeschreven op het EHBO
diploma en geven daarmee een meerwaarde aan het diploma, dit geldt
natuurlijk ook voor de EHaK.
Het beste is om de theorie dan in de praktijk te gaan toepassen en postwerk te gaan doen. Carla en Johan hebben in de maand november hier
meer uitleg over gegeven tijdens de les "postwerk".
Wat houdt postwerk in? Dat kunt u lezen in dit contactblad. Als bestuur
van de vereniging vinden wij het van belang dat de leden meer ervaring
opdoen, want dat maakt betere EHBO'ers.
Er is speciaal voor het postwerk een verzekering afgesloten en de vereniging steunt het postwerk door EHBO-tassen ter beschikking te stellen die
aan het einde van het evenement weer ingeleverd moeten worden bij het
secretariaat. Hebben wij u hiervoor enthousiast gemaakt ? Geef u op als
poster op! U wordt in eerste instantie ingezet met een ervaren poster om
zo ervaring op te doen.
We zijn nu bijna één jaar verder en we zijn "Terug naar de basis" gegaan
om alles goed op te zetten. Dit heeft veel inzet, tijd en energie gekost
maar het was het waard. We kijken als bestuur van Snelverband terug op
een mooi jaar en kijken vooruit naar 2014.
We wensen iedereen alvast een goed, gezond en hulpvaardig 2014 toe met
veel mooie EHBO cursussen en postwerk evenementen.

EHBO Vereniging Snelverband is van ons allemaal, dank voor
jullie inzet.
Het bestuur
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Het bestuur
wenst u fijne feestdagen
en gelukkig Nieuwjaar!!
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Overzicht oefenavonden
januari t/m april 2014
Alle avonden beginnen om 20.00 uur
Januari 2014
Donderdag
Dinsdag
Donderdag
Dinsdag
Woensdag

Reanimatie
02 januari
07 januari
09 januari
14 januari
15 januari

Februari 2014
Dinsdag
Donderdag
Dinsdag
Donderdag
Woensdag

Reanimatie
04 februari
06 februari
11 februari
13 februari
19 februari

Maart 2014
Dinsdag
Donderdag
Dinsdag
Donderdag
Woensdag

EHBDu
04 maart
06 maart
11 maart
13 maart
19 maart

April 2014
Dinsdag
Donderdag
Dinsdag
Donderdag
Woensdag

Verbandleer
01 april
03 april
08 april
10 april
16 april

Woensdag

23 april

ALGEMENE LEDENVERGADERING

SLUITINGSAVOND

Algemene ledenvergadering
De datum voor de Algemene Ledenvergadering is 19 maart 2014.
Zet deze datum alvast in uw agenda.
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Indeling reanimatie
januari 2014
Alle avonden beginnen om 20.00 uur
Januari 2014

Reanimatie

Donderdag
02 januari
1. Marnix Groenemeijer
6. Vera Raadsen
2. Raymon Buse
7. Carla van Deventer
3. Susan Longhurst
8. Roel vd Polder
4. Jacqueline de Graaf
9. Rob Jordaan
5. Diane de Braven
10. Gabrielle Venix
Dinsdag
1. Martin Hovenier
2. Loes Hovenier
3. Anna Wildeman
4. Jan vd Dam
5. Bas van Eerden

07 januari
6. Albert Tolen
7.
8.
9.
10.

Donderdag
1. Corine Kalbfleisch
2. Tom Gilein
3. Kelly Steen
4. Anton Meijering
5. Huseyin Celik

09 januari
6. Bart de Veen
7. John Bartels
8. Tamara Meijer
9.
10.

Dinsdag
1. Petra Blankert
2. Ron Hoogzaad
3. Herman van Dalen
4. Bert Heeremans
5. Jeanet de Bonte

14 januari
6. Maureen Hazard
7. Guus van Bronswijk
8. Leonie de Munnik
9. Ingrid Mikx
10. Tonnie Schoot Uiterkamp

Woensdag
15 januari
1. Wil Markslag
6. Jan Stam
2. Stephany de Vlam
7. Niels Buijn
3. Liesbeth vd Kuyl
8. Annemarie Konincks
4. Saskia der Kinderen
9.
5. Karin Ennik
10.
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Indeling reanimatie
februari 2014
Alle avonden beginnen om 20.00 uur
Februari 2014

Reanimatie

Dinsdag
04 februari
1. Lotte Brouwer
6. Peter Kruijswijk
2. Jolanda Groenewoud
7. Joke Benjert
3. Frits Looij
8. Nico Benjert
4. Jacqueline Schildwacht
9.
5. Peter Kuiper
10.
Donderdag
1. Hawa van Andel
2. Koos Broekhof
3. Letty Swertz
4. Carla Steemers
5. Nikita Winkel

06 februari
6.
7.
8.
9.
10.

Dinsdag
VERVALLEN

11 februari

Donderdag
1. Debora Kerremans
2. Gonda Robben
3. Karin vd Sluis
4. Erwin Venix
5. Marli Huikeshoven

13 februari
6. Anita Koese
7. Henk Vink
8.
9.
10.

Woensdag
1. Elly Piers
2. Elly van Altena
3. Rob van Altena
4. Agnes Hulsebosch
5. Agaath Visser

19 februari
6. Nicolien Giling
7. Marjan Roos
8. Irene Kok
9.
10.
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KNV EHBO 120 jaar

Aan het einde van de 19e eeuw waren er ontwikkelingen waarbij het verlenen van eerste hulp door leken werd gepropageerd. In Engeland begon
men als eerste met het organiseren van EHBO-cursussen. In 1881 werd in
Londen tijdens een internationaal medisch congres bekend gemaakt dat
door de Johanniter Ridders de "St. Johns Ambulance Association" was opgericht.
Het was een vereniging die verbandposten inrichtte, EHBO-cursussen organiseerde en een examen instelde. Dit had tot resultaat dat in 1887 reeds
100.000 personen met goed gevolg examen hadden gedaan.
De Amsterdamse arts C. B. Tilanus jr. haalde het idee naar ons land. Aanvankelijk namen de artsen in Nederland het standpunt in dat de eerste
hulp niet kon en mocht worden toevertrouwd aan leken. Maar toch groeide
het enthousiasme en werden pogingen ondernomen om de EHBO-kennis te
verspreiden. In 1893 werd de Nederlandse Vereniging EHBO opgericht. Op
initiatief van ZKH Prins Hendrik werd in 1909 "Het Oranje Kruis" opgericht
met het doel eenheid te bevorderen in hulpverlening en opleidingen. De
eerste druk van het Oranje Kruis Boekje verscheen in 1912

11

Oefening in het donker
Tijdens het jaarlijkse overleg, welke onderwerpen we dit jaar zouden gaan
behandelen, kwam het onderwerp Postwerk aan de orde. Of we daar niet
eens iets mee konden? Ja, leuk! Ik was dit keer het gelukkige haasje dat
het onderwerp mocht gaan doen, omdat ik ervaring heb op dat gebied.
Het verhaal dat ik wilde vertellen stond in no-time op papier. Maar een
presentatie zonder Power Point Presentatie is tegenwoordig not done, dus
eerst maar eens aan de studie, want dàt had ik nog nooit gedaan. Zo zie je
maar, nooit te oud om iets te leren!
Zo, die klus was ook geklaard, nu de rest nog. Je moet toch zo'n avond
verder vullen met …
Een competentie-oefening om eens te kijken hoe het met het niveau van
onze EHBO-ers gesteld is. Nou dat hebben ze geweten! Want een verbandje aanleggen tijdens de les en wat ongevalletjes behandelen tijdens de
Sluitingsavond in april is wel andere koek. Nu moest men voor 'echt' aan
de slag en dat zonder hulp wel te verstaan.
Oftewel, zoek het maar uit …
Gewapend met een portofoon, EHBO-tas, formulier en een
zaklantaarn? Ja, want mocht je die vergeten zijn, dan had
je een probleem, het slachtoffer lag in het donker!
Het eerste struikelblok, waar het EHBO-team mee te maken kreeg, was portofoonverkeer: Knopje indrukken, even
wachten, spreken, afsluiten met 'over' en het knopje vervolgens weer loslaten, anders is communicatie vanaf de
andere kant niet mogelijk. Simpel toch?!
Alle communicatie en aansturing van de EHBO-ers verliep via hoofdpost
Alpha (zoals bij postwerk in de praktijk kan voorkomen), die zich op een
andere locatie bevond. De melding: 'Er heeft een ongeval plaatsgevonden
en de elektriciteit is uitgevallen.' Dan zou je toch denken …
EHBO-team op weg: in de gang blijkt het licht gewoon te branden, maar in
de kamer van het ongeval dus niet, rara …
Het vervolg: Maak kenbaar dat jullie er zijn, let op eigen veiligheid en dat
van het slachtoffer. Die zaklamp had je dus echt wel nodig!
Staan er stoelen/tafeltjes in de weg, zet ze lekker ergens anders neer, dan
heb je een 'beetje' ruimte om te werken. Dan kom je bij het slachtoffer en
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stel je je eerst even voor, wel zo netjes, want in het 'echt' ben je toch een
vreemde.
Ga na wat er is gebeurd: Mevrouw is tijdens het verwisselen van de tl-buis (er zat
geen tl meer in, dus vandaar dat de verlichting het niet deed) van de stoel/tafel
gevallen. Wat mankeert mevrouw? Een
gebroken heup; dus via de portofoon om
een ambulance vragen. Die ambulance
kon wel een tijdje gaan duren, die moest
uit een andere regio komen.
Alle tijd dus om het been en de heup te stabiliseren en uit te vinden of mevrouw medicatie gebruikt of met ziektes bekend is. Altijd wel handig om te
weten, vooral omdat mevrouw op dat moment ook nog hartklachten krijgt.
Had ze die in het verleden ook niet al eens gehad? Dan moet je via de portofoon weer contact opnemen om de prioriteit voor de ambulance te wijzigen, spoed is nu toch wel vereist en een AED bij de hand (just in case
of ..), ook wel makkelijk toch?!
Ondertussen al met die vreselijke stoorzender te maken gehad, hoe gaan
jullie daar mee om? Die kan je in zo'n situatie mooi als zijnde
'lantaarnpaal' gebruiken, wegsturen om de ambulance op te vangen of om
de hand van het slachtoffer vast te houden. Dan heeft die persoon tenminste iets te doen en ben je van het probleem 'stoorzender' verlost en dan
maar wachten …
Ohoh, raakt mevrouw plotseling buiten
bewustzijn, moet je ook nog de ademhaling gaan controleren en hoe ging
dat ook alweer, pfff …
Oh ja, met de chinlift, één hand op het voorhoofd en de andere, het
pistooltje en trek de onderkaak daarmee omhoog. Kijken, luisteren, voelen, wel 10 seconden lang……. Gelukkig ze haalt nog adem!
Moet je wel de chinlift blijven doen natuurlijk, anders krijg je allemaal
'vreemde' geluiden te horen. Bij iemand die bewusteloos is, zijn de spieren
namelijk verslapt, en dus ook die in de nek (hoofd valt opzij), bij de kaken
en de tong die de luchtpijp gaat blokkeren, vandaar die rare geluiden dus.
Ja, tijdens de lessen, met gebruikmaking van een reanimatiepop, die blijft
wel lekker liggen, maar dit is dus een 'echt' mens …
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Om de ademhaling veilig te stellen, kon je er ook voor kiezen om mevrouw
in de stabiele zijligging te plaatsen, dan wel op de gewonde zijde, zodat er
zo min mogelijk beweging is in/aan de gebroken heup.
Mocht je dan weer rare geluiden gaan horen, doe dan het hoofd ietsjes
verder achterover, dan is het probleem waarschijnlijk verholpen. En natuurlijk die ademhaling blijven controleren, elke minuut 10 seconden lang.
Over lang gesproken, waar blijft die ambulance toch? Nou, die kwam, tatuuhhhtatuuh (fictief) ter plaatse om het van jullie over te nemen. Einde
oefening! En vond je het lang duren, van het begin tot het eind nam het
wel 7 hele minuten in beslag …

Gemeen van mij hè, zo'n oefening? Maar je zal er in het echt toch maar
eens mee geconfronteerd worden, dan weet je nu wèl zo'n beetje wat je te
wachten staat!
Iedereen onwijs bedankt voor de inzet, vooral voor hen die net hun diploma hadden behaald en in het 'diepe werden gegooid' en voor de mensen
die erg onzeker waren, jullie medewerking was fantastisch!
En dat er op sommige puntjes wat bijgeschaafd moet worden … Het was
maar een oefening …
Voor herhaling vatbaar? Wat mij betreft wel, dus wie weet …
Carla van Deventer
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Verbandtrommels
Tijdens de lessen van de maand november was het mijn taak om het
“ongeval “ te observeren. Over het algemeen hebben de EHBO-teams op
de avonden goed werk laten zien, oké het ene team wat beter dan de andere, dat is o.a. te wijten aan ervaring in de EHBO of in het Bedrijfs Hulp
Verlenings (BHV) gebeuren. BHV-ers hebben geleerd om te werken met
portofoons en met procedures rond ontruiming en brandbestrijding. Zij
hebben een voordeel op dat gebied boven de EHBO’er. De EHBO’er heeft
weer als voordeel meer EHBO kennis te hebben, zij worden hierin meer en
beter geschoold dan de BHV-er.
Hieronder zal ik in het kort de opdracht die in de zaal moest worden uitgevoerd evalueren.
De opdracht was: ‘Stel een verbandtrommel samen voor’ :
1. in huis
2. een najaarsmarkt in de stad (een evenement)
3. een slagerij
4. een hockeywedstrijd
1. in huis
Verre weg de meeste teams waren het met elkaar eens en hebben de tassen gevuld zoals het hoort. Een paar teams hadden iets toegevoegd, zoals:
een tekentang/pincet,
gifpompje (aspivenin),
Afterbite (dit is een middel om gif van een insect te neutraliseren),
ICEpack,
thermometer,
oogbad.
Er was één team dat had opgeschreven: ‘een wonddrukverband’ . Ik neem
aan dat daar de materialen die hiervoor benodigd zijn bedoeld worden.
(snelverband, synthetische watten en een ideaalzwachtel).
Alles wat men heeft opgeschreven is goed, let alleen wel op de eisen die
Het Oranje Kruis stelt aan de verbanddozen/tassen. De verbanddozen die
men in de vakantieperiode koopt bij de goedkopere supermarkten voldoen
hier niet aan. Ik kan alleen maar adviseren; wil men een verbanddoos of –
tas aanschaffen, ga eens praten met de materiaalbeheerder Albert Tolen of
een van de docenten van onze vereniging.

15

Volgens het Oranje Kruis hoort er in de basisverbandtrommel de volgende inhoud te zitten (per 1 september 2013)
minimum aantal
Desinfectiemiddel flesje 30ml
1
Driekante doek
1
Eerste hulp schaar
1
Elastische zwachtel 400 x 6 cm
2
Handschoenen paar (bij voorkeur maat L)
2
Hechtstrips
10
Ideaal zwachtel 500 x 8 cm
1
Kleefpleister rol 500 x 2,5 cm
1
Mondmasker voor beademing
1
Reddingsdeken / isolatiedeken 210 x 160 cm
1
Snelverband (gerold) 10 x 12 cm
1
Splinterpincet
1
Stappenplan Eerste Hulp
1
Steriele kompressen 10 x 10 cm
2
Steriele kompressen 5 x 9 cm
(1/16)
2
Steriele kompressen niet verklevend 10 x 10 cm
5
Synthetische watten 300 x 10 cm
1
Tekenverwijderaar
1
Wondpleister 1 m
1
Wondpleister in 3 maten
15
7,2 x 1,9 cm, 7,2 x 2,5 cm, 7,2 x 3,8 cm
Wondsnelverband 600 x 8 cm
2
Zelfklevend fixatiezwachtel 400 x 6 cm
1
Optioneel:
Hydrogel brandwondenkompres 10 x 10 cm
2
2. een najaarsmarkt in de stad (een evenement)
4. een hockeywedstrijd
Ook in deze trommels veel overeenkomsten en ook hier weer een paar
aanvullingen:
druivensuiker,
kiss of life,
AED,
zonnebrandmiddel,
regenpak en/of warme kleding,
nagelborstel en zeep,
blarenprikkers
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Volgens het Oranje Kruis hoort er in de sport– en evenementen verbandtrommel de volgende inhoud te zitten
minimum aantal
Desinfectiemiddel flesje 30ml
1
Driekante doek
2
Eerste hulp schaar
1
Elastische zwachtel 400 x 6 cm
4
Handschoenen paar (bij voorkeur maat L)
4
Hechtstrips
20
Ideaal zwachtel 500 x 8 cm
5
Inhoudsopgave
1
Kleefpleister rol 500 x 2,5 cm
1
Mondmasker voor beademing
1
Reddingsdeken / isolatiedeken 210 x 160 cm
4
Snelverband (gerold) 10 x 12 cm
4
Splinterpincet
1
Stappenplan Eerste Hulp
1
Steriele kompressen 10 x 10 cm
4
Steriele kompressen 5 x 9 cm
(1/16)
4
Steriele kompressen niet verklevend 10 x 10 cm
10
Synthetische watten 300 x 10 cm
5
Tekenverwijderaar
1
Wondpleister 1 m
1
Wondpleister in 3 maten
15
7,2 x 1,9 cm, 7,2 x 2,5 cm, 7,2 x 3,8 cm
Wondsnelverband 6 x 8 cm
3
Zelfklevend fixatiezwachtel 400 x 6 cm
2
Optioneel:
Blarenprikker
10
Borstcompressie apparaat
1
Coldpack (instant of gel)
1
Hibicet 15 ml flesjes
2
Hydrogel brandwondenkompres 10 x 10 cm
2
Gaaskompres 10 cm x 3 m
1
Oogkompres 5,6 x 7,2 cm
1
Oogspoeldouche fles 235 - 500 ml
1
Paracetamol tabletten 500mg doosje
1
Traumazwachtel
2
Vacuümpompje
1
Vingerverband
5
Waterafstotend verband 6 x 0,5 cm
1
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3. Een slagerij
Bij de bedrijfssets werd diverse keren hetzelfde beschreven,met wederom
een paar uitzonderingen:
veter, riem of band (ik begrijp het wel maar dit hoort er echt niet in
thuis, een tourniquet maken is reeds vele jaren verboden!),
extra driekante doeken,
blauwe pleisters (verplicht in de horeca en voedingssector)

Volgens het Oranje Kruis hoort er in de bedrijfsverbandtrommel de volgende inhoud te zitten
Minimum aantal
Desinfectiemiddel flesje 30ml.
1
Driekante doek
2
Eerste hulp schaar
1
Elastische zwachtel 400 x 6 cm
2
Handschoenen paar (bij voorkeur maat L)
2
Hechtstrips
10
Ideaal zwachtel 500 x 8 cm
3
Inhoudsopgave
1
Kleefpleister rol 500 x 2,5 cm
1
Mondmasker voor beademing
1
Reddingsdeken / isolatiedeken 210 x 160 cm
1
Snelverband (gerold) 10 x 12 cm
4
Splinterpincet
1
Stappenplan Eerste Hulp
1
Steriele kompressen 10 x 10 cm
4
Steriele kompressen 5 x 9 cm.( 1/16)
4
Steriele kompressen niet verklevend 10 x 10 cm
5
Synthetische watten 300 x 10 cm
3
Tekenverwijderaar
1
Wondpleister 1 m
1
Wondpleister in 3 maten
15
7,2 x 1,9 cm, 7,2 x 2,5 cm, 7,2 x 3,8 cm
Wondsnelverband 6 x 8 cm
3
Zelfklevend fixatiezwachtel 400 x 6 cm
2
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Optioneel:
Blarenprikker
Borstcompressie apparaat
Coldpack (instant of gel)
Hibicet 15 ml flesjes
Hydrogel brandwondenkompres 10 x 10 cm
Gaaskompres 10 cm x 3 m
Oogkompres 5,6 x 7,2 cm
Oogspoeldouche fles 235 - 500 ml
Paracetamol tabletten 500mg doosje
Traumazwachtel
Vacuümpompje
Vingerverband
Waterafstotend verband 6 x 0,5 cm

10
1
1
2
2
1
1
1
1
2
1
5
1

Samenvattend de basisverbandtrommel wordt aanbevolen met aanvullingen die men zelf wil. Ook de sport– en evenementen verbandtrommel kan
men aanvullen met de eigen inbreng. Bedrijfstrommel, het spreekt voor
zich zelf dat men andere of meerdere middelen nodig heeft op kantoor, in
een slagerij of op de vrachtwagen!
Al met al hebben we een nuttige, aangename en leerzame maand beleefd
op de vereniging.
Een pluim voor alle teams op deze avonden want ga er maar eens aan
staan: werken in het donker.
Tot slot wil ik de Lotussen en Carla bedanken voor de prettige samenwerking deze maand.
Gerrie Meijer

Een goedgekeurde verbandset herkent u aan de tekst
“goedgekeurd door” en het logo van Het Oranje Kruis met
het bijbehorende goedkeuringsnummer.
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Tiltechnieken
Iedere keer als de noodvervoersgreep van Rautek wordt geoefend hoor je
de kreet: “Til vanuit je benen en niet vanuit je rug!”. Maar weten we eigenlijk wel precies hoe je houding moet zijn om de kracht inderdaad alleen
uit je benen te halen, zonder daarbij je rug verkeerd te belasten?
Hier volgen een aantal aandachtspunten voor de hulpverlener die een
slachtoffer moet verplaatsen en daarbij zijn rug niet wil overbelasten.
1.
2.
3.

4.

Houdt het slachtoffer zo dicht mogelijk tegen je aan. Hoe groter de
afstand tussen de te dragen en last en jezelf hoe zwaarder het tillen
zal zijn.
Hurk niet te diep. Hoe dieper je door je knieën zakt, hoe meer kracht
er vanuit je rug geleverd zal moeten worden en hoe meer je knieën
belast worden.
Let op dat je je knieën ook niet te ver strekt: er wordt dan een grotere inspanning van de rugspieren gevergd en bovendien ontstaat er
een grotere belasting van alle structuren van de rug (wervelkolom,
spieren enz.).
Houd de rug hol, zodat je niet in de verleiding komt toch kracht vanuit de rug te laten komen.

Nog een paar tips om blessures te voorkomen.

Til je met zijn tweeën, stem dan de bewegingen op elkaar af, zodat
je gelijktijdig begint met tillen.

De hulpverlener met de grootste spierkracht, kan het beste aan het
hoofeind van het slachtoffer gaan staan.

Gebruik bij het verslepen van een slachtoffer zoveel mogelijk je eigen lichaamsgewicht.

Ga in schredestand staan (een voor voet de andere alsof je een stap
gaat maken en verplaats je gewicht naar de voorste voet. Om te
slepen, houd je rug recht en verplaats je gewicht naar de achterste
voet.
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Buikstoten bij zwangeren
Als iemand door een blokkader in de luchtwegen dreigt te stikken (en
hoesten helpt niet) dan kan de hulpverlener met de Heimlich handgreep de
blokkade proberen op te heffen.
Bij de Heimlich handgreep trekt de hulpverlener (achter het slachtoffer)
stootsgewijs zijn vuist schuin naar boven in de buik van het slachtoffer.
Hierdoor ontstaat luchtverplaatsing van uit de longen richting de luchtpijp
om de obstructie zo - hopelijk - naar buiten te duwen.
Heimlich, zoals deze staat uitgelegd in het Oranje Kruis Boekje, mag eigenlijk niet worden toegepast bij zwangere vrouwen. De “buikstoten” kunnen het kind namelijk in gevaar brengen.
Wil een hulpverlener de Heimlich bij een zwangere vrouw toch toepassen
dan kan dit door de vuist, niet op de buik maar op het onderste deel van
het borstbeen leggen en vervolgens stootsgewijs recht naar achteren trekken. Ook dit zorgt voor luchtverplaatsing. Deze methode is wel minder
aangenaam voor het slachtoffer en zal meer kracht van de hulpverlener
vragen. Dit is omdat de hulpverlener niet op een relatief soepele buik,
maar op een stugge borstkas moet drukken.
Bedenk, dat als drukken op de borstkas geen effect heeft, moeder en kind
in gevaar komen. Als alleen buikstoten nog kunnen werken, betekend dit
niet altijd dat je het kind schade toebrengt. Vruchtwater in de baarmoeder
werkt enigszins beschermend (afhankelijk van de draagtijd).
Een stelregel in de gezondheidszorg is: “Doe je het voor de moeder goed,
dan doe je het ook voor het kind goed.” In dit geval proberen we eerst de
beste methode voor moeder en kind, maar lukt dat niet moet je wel prioriteiten gaan stellen.
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