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Bestuursleden

Voorzitter
Annemarie Konincks
Vice-voorzitter en materiaalbeheer
Albert Tolen
Penningmeester
Tonnie Schoot Uiterkamp - Wierda
Secretaris en evenement hulpverlening
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
3e woensdag
Paulien Braam
2e dinsdag
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,
Aan het einde van het seizoen wensen we elkaar altijd een goede
vakantie toe, in alle gezondheid. Het is niet vanzelfsprekend dat
het altijd goed gaat. Tijdens de eerste EHBO-les in september vragen de kaderinstructeurs altijd of iemand nog iets heeft meegemaakt tijdens zijn/haar vakantie. Voor de meeste mensen zal dit
beperkt zijn tot een blaar tijdens het lopen van de Nijmeegse Vierdaagse of een eerstegraads brandwond door het zonnebaden. De
kaderinstructeur zal hierop ingaan en geeft de EHBO’er daarmee
ruimte om erover te praten en ook is er de mogelijkheid om samen
te evalueren of er goed gehandeld is. De overige EHBO’ers kunnen
daar dan op reageren en zo leren we samen van elkaar.
Maar toen was het stil in Nederland en zijn we massaal diep geraakt. Er is een dag van Nationale rouw. Zoveel onschuldige slachtoffers die op weg waren naar hun vakantie of terug naar huis vanwege werk of om andere redenen.
Zo bereikte ons het bericht dat Edith Ploeg samen met haar man en
zoon op de vlucht MH17 zat. Zij was een enthousiast en gedreven
LOTUS en EHBO’er van EHBO vereniging Maarssen en LOTUSkring
IJsselstein. EHBO vereniging Snelverband heeft een condoleance
kaart naar deze EHBO vereniging verzonden. Meer kunnen we als
vereniging niet doen. Een blijk van medeleven en warmte tonen.
Wellicht dat ook binnen EHBO Vereniging Snelverband er leden zijn
die vrienden, kennissen of buren zijn verloren. We willen als bestuur degenen veel sterkte toewensen met het verwerken van dit
grote verlies.

Het bestuur
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Overzicht oefenavonden
september t/m december 2014
Alle avonden beginnen om 20.00 uur
September 2014
Dinsdag
Donderdag
Dinsdag
Donderdag
Woensdag

Kleine verwondingen
02 september
04 september
09 september
11 september
17 september

Oktober 2014
Donderdag
Dinsdag
Donderdag
Dinsdag
Woensdag

Bewustzijn
02 oktober
07 oktober
09 oktober
14 oktober
15 oktober

November 2014
Dinsdag
Donderdag
Dinsdag
Donderdag
Woensdag

EHBO in de praktijk
04 november
06 november
11 november
13 november
19 november

December 2014
Dinsdag
Donderdag
Dinsdag
Donderdag
Woensdag

Oververhitting / onderkoeling
02 december
04 december
09 december
11 december
17 december
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Overzicht oefenavonden
januari t/m april 2015
Alle avonden beginnen om 20.00 uur
Januari 2015
Donderdag
Dinsdag
Donderdag
Dinsdag
Woensdag

Reanimatie
01 januari
VERVALLEN
06 januari
08 januari
13 januari
21 januari

Februari 2015
Dinsdag
Donderdag
Dinsdag
Donderdag
Woensdag

Reanimatie
03 februari
05 februari
10 februari
12 februari
18 februari

Maart 2015
Dinsdag
Donderdag
Dinsdag
Donderdag
Woensdag

Botbreuken / kneuzingen
03 maart
05 maart
10 maart
12 maart
18 maart

April 2015
Donderdag
Dinsdag
Donderdag
Dinsdag
Woensdag

Ziektebeelden
02 april
07 april
09 april
14 april
15 april

Dinsdag

22 april

SLUITINGSAVOND
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Eindoefening Snelverband
i.s.m. Gemeente Haarlem 23 april 2014
Door: Carla van Deventer

Dit jaar heb ik me aangemeld voor de organisatie van de jaarlijkse
'Eindoefening van Snelverband'. We waren te gast in de Raakspoort van de
Gemeente Haarlem, met dank aan Diana den Braven die dit mogelijk heeft
gemaakt. Om zo'n grote oefening in elkaar te zetten, om onze leden ervaring in de praktijk te laten opdoen, daar komt heel wat bij kijken.
Allereerst samen met Gerrie (kader-instructeur), Albert en Gabriëlle (van
het bestuur) de locatie bezoeken en tijdens een rondleiding kijken welke
ruimtes er ter beschikking staan, wat de mogelijkheden zijn en een eerste
overleg. We mochten gebruik maken van 2 etages, te weten de kantooren de vergaderetage, zowel binnen als buiten. Er zijn allerlei ruimtes, zoals
kantoren, kantoortuin, vergaderzalen, kopieerruimte, restaurant, koffiecorner, keuken, huiskamer, toiletruimtes, liften, hal, gangen, trappenhuizen,
diverse buitenruimtes plus balkons. Je kon er dus er dus alle kanten mee
op. Dan volgt het overleg met het hoofd BHV en tevens hoofd facilitaire
diensten Hetty Koopman en natuurlijk 'onze gastvrouw' Diana (EHBO'er/
BHV’er/werkzaam bij de gemeente). Omdat we te gast zijn bij de Gemeente Haarlem doen hun BHV-ers en ploegleiders natuurlijk ook mee aan de
oefening en houden we ook rekening met hun wensen omtrent een aantal
letsels.
Er wordt besloten dat we deze oefening, anders dan vorige jaren, zo realistisch mogelijk laten verlopen, dus niet de zogenaamde 'bevriende tweetallen', maar waar mogelijk, afhankelijk van de opkomst, een BHV’er met
een EHBO'er samen laten werken en een ongevalsituatie toe te wijzen.
Verder verzorgt de gemeente koffie, thee en een frisje en Diana stuurt ons
foto's van alle ruimtes, die ze tijdens de rondleiding heeft gemaakt, en van
beide etages een plattegrond. Vervolgens had ik nog één speciaal verzoek,
of er misschien portofoons beschikbaar zijn … Zelfs dat wordt geregeld!
Thuis aangekomen ga ik meteen met de informatie die ik nu heb aan de
slag. Letsels bedenken, het worden er in totaal 17, van hele simpele, omdat we rekening moeten houden met de LOTUS in opleiding die zo enthousiast zijn dat ze alle 11 mee willen doen, tot een aantal gecompliceerde.
Dan meteen na het weekend overleg met Gerrie of zij het met de diverse
letsels eens is. We kunnen gelukkig heel goed samenwerken, dus geen
vuiltje aan de lucht. Vervolgens ga ik de letsels verder uitwerken en alvast
een aantal ongevalsituaties bedenken.
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Als de foto's en plattegronden binnen zijn kan het echte werk beginnen,
ongevalsituaties intekenen, 12 stuks met 17 slachtoffers.
Er moet natuurlijk nog veel meer gebeuren, waar ontvangen we de EHBOers en BHV-ers, waar kunnen de LOTUS zich voorbereiden, wie doet de
ontvangst, wat hebben we allemaal nodig aan ensceneringmateriaal, verbandmiddelen, uitrusting en dergelijke én hoe krijgen we dat op de plaats
van bestemming. Het regelen van extra LOTUS van zowel onze eigen vereniging als van buitenaf, toezichthouders en begeleiding, het versturen van
uitnodigingen en het voorbereiden van de LOTUS in opleiding. Wie laten we
wát doen en wie regelt het! Gerrie en ik hebben heel wat overleg gehad,
soms gezellig onder het genot van een kopje thee, maar ook vaak telefonisch, via de mail en zelfs WhatsApp kwam er aan te pas!
Dan nog het belangrijkste, het maken van een (waterdicht) draaiboek, zodat iedereen weet waar men op welk tijdstip moet zijn, wat er wordt verwacht en hoe het moet verlopen. Bij een oefening van deze omvang, blijkt
altijd op het allerlaatste moment nog wel iets te gebeuren, zodat je in alle
hectiek alsnog moet gaan improviseren. Er volgt nog een afspraak met
Diana en Hetty bij de gemeente, om het hele draaiboek door te nemen en
te controleren en nog een bespreking met Albert en Gabriëlle. Alles is geregeld en het wás een heel geregel, maar na een maand van voorbereiding
zijn we er dan allemaal klaar voor ...
De opkomst en inzet van de EHBO'ers en BHV’ers voor de eindoefening zelf
was fantastisch, evenals de inzet van alle medewerkers. Ik wil bij deze dan
ook iedereen die aan de oefening heeft meegewerkt bedanken.
Nieuwsgierig? Neem een kijkje op de website van Snelverband, Erwin Venix heeft alles op de gevoelige plaat vastgelegd en een aantal hiervan op
de website gezet: http://www.ehbosnelverband.nl/raakspoort.html
En … was je er niet bij? Dan is het een aanrader voor volgend jaar om mee
doen, want: Oefening baart Kunst!
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Evaluatieformulieren

Als vereniging zijn we geïnteresseerd in hoe onze lessen gewaardeerd worden en op welke punten we deze kunnen verbeteren. Daartoe zijn het afgelopen cursusjaar, tijdens de cursus Eerste Hulp aan Kinderen en de herhalingslessen, evaluatie formulieren uitgedeeld.
Hieronder een samenvatting van de belangrijkste conclusies.
De docent (en de assistente)
Zowel bij de herhalingslessen van de cursus Eerste Hulp aan Kinderen, als
bij die van de basis EHBO is dit onderdeel beoordeeld met een: “goed”. Op
sommige punten wordt er beoordeeld met “voldoende/goed” zoals bij de
vraag of er genoeg ruimte is om vragen te stellen en de vragen van u voldoende beantwoordt worden. Dit punt zal door de kader-instructeurs (en
de assistenten) in de gaten gehouden worden, zodat de kwaliteit van de
lessen bevorderd wordt en op niveau blijft.
De lesstof
De lesstof is beoordeeld met een: “goed”. Bij de PowerPoint presentatie
werd aangegeven dat dit verbeterd kan worden door de zaal donkerder te
maken zodat de PowerPoint beter te zien is. Dit is voornamelijk een punt
bij de EHaK die in de ochtend gegeven wordt. Er is dan te veel daglicht in
de zaal. Dit punt zullen we doorgeven aan Stichting Eigen Gebouw. Wellicht dat er hiervoor een oplossing gevonden kan worden.
Overige onderwerpen
Ook de overige onderwerpen
of: “voldoende/goed”.

zijn

beoordeeld

met

een:

“goed”

Wat heeft u tijdens deze cursus geleerd?
Bij de herhalingslessen is er veel geleerd. Onder andere veel informatie
over drugs en de invloed die drugs kunnen hebben op het lichaam, de precieze werking van drugs en hoe te handelen wanneer iemand drugs gebruikt heeft. Ook geeft men aan geleerd te hebben hoe je zo optimaal mogelijk EHBO kan toepassen.
Bij de EHaK vond men het voornamelijk erg fijn de levensreddende handelingen te oefenen en te herhalen zoals bijvoorbeeld de kinderreanimatie,
de manier van buikstoten en je vuist omdraaien als je een kleiner persoon
hebt was een leerzame tip. Verder geven jullie aan dat de informatie over
de kinderziektes erg leerzaam was.
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Wat heeft u deze cursus gemist?
Bij dit onderdeel is niets geschreven of er is geschreven dat er tot nu toe
niets specifieks gemist is in de cursus. Hieruit kan worden opgemaakt dat
de leden tevreden zijn met de herhalingslessen.
Wilt u nog iets toelichten of kwijt?
Heeft u tips of verbeteringspunten voor ons?
EHBO Snelverband wil u hartelijk bedanken voor het invullen van de evaluatie formulieren, door uw mening kunnen wij de verschillende cursussen
verbeteren en blijft de kwaliteit gewaarborgd.
Wij willen u aanmoedigen om tips, vragen, opmerkingen door te sturen
naar snelverband@gmail.com.
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Wist u dat?
Wist u dat een heleboel zorgverzekeringen de EHBO cursus compleet vergoeden als u een aanvullende verzekering heeft?
Dat is de reden dat het bestuur van Snelverband voortaan de contributie
van de herhalingslessen factureert onder de noemer van “EHBO cursus”. U
kunt dan de cursus waarschijnlijk geheel vergoed krijgen bij uw zorgverzekering. Sla uw eigen zorgverzekering erop na om te zien waar u recht op
heeft.
Onderstaand wordt een voorbeeld gegeven van de OHRA verzekering en
ook Zorg en Zekerheid verzekering. U leest in de polisvoorwaarden dat de
cursus “Eerste hulp aan kinderen (EHAK)” zowel bij de OHRA als Zorg en
Zekerheid vergoed wordt.
De twee andere aantekeningen die bij Snelverband kunnen worden gehaald zijn “Sportletsels” en “wandelletsels”. Deze lessen worden geplaatst
onder de noemer van “verbandleer”. Via de OHRA worden ze dan vergoed,
maar via Zorg en Zekerheid niet.
Kortom: even zelf uitzoeken waar u recht op heeft en lessen volgen bij
Snelverband wordt zo alleen maar leuker!
Indien u na het lezen van dit bericht geïnteresseerd bent in het halen van
de extra aantekeningen: EHAK, sportletsels en wandelletsels kunt u zich
melden bij onze secretaris Gabrielle Venix op snelverband@gmail.com.

Voorbeeld uit de OHRA polis voorwaarden:
Wat is het?
EHBO staat voor 'eerste hulp bij ongelukken'. Bij een EHBO-cursus leert u wat u wel
en niet moet doen als er bij een ongeluk mensen gewond zijn.
Wat krijg ik in 2014 vergoed?
Naast een EHBO-cursus krijgt u ook een vergoeding voor een EHBO-cursus speciaal
gericht op kinderen, reanimatietraining (hulp als iemand een hartstilstand heeft) of
verbandleer (instructie hoe u verband omlegt).
Houd er rekening mee dat de vergoeding voor EHBO-cursussen valt onder een algemene vergoeding voor cursussen en beweegprogramma's.
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Hieronder ziet u een overzicht van vergoedingen uit de aanvullende verzekeringen
(de bedragen zijn voor cursussen en beweegprogramma's samen).
Verzekering
Vergoeding
Sterk
€
0,Aanvullend
€ 100,Extra aanvullend
€ 150,Uitgebreid
€ 200,Heb ik een eigen risico?
Voor een vergoeding uit uw aanvullende verzekering betaalt u geen eigen risico.
Heb ik een wettelijke eigen bijdrage?
Nee, voor een EHBO-cursus betaalt u geen wettelijke eigen bijdrage.
Waar kan ik terecht?
U kunt een EHBO-cursus volgen bij elke zorgverlener. Na de cursus moet u wel een
diploma of certificaat krijgen, dat is uitgegeven door één van deze organisaties:
*
Het Oranje Kruis
*
Nederlandse Rode Kruis (NRK)
*
Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO (KNV EHBO)
*
Nationale Bond voor EHBO
Heb ik vooraf toestemming van OHRA nodig?
Nee, u heeft vooraf geen toestemming nodig van OHRA
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Je maakt soms wat mee op een Eerste Hulp post
Door: Carla van Deventer

Zoals jullie misschien wel weten, loop ik al heel wat jaartjes rond in de
Eerste Hulpverlening en ben ik vaak te vinden op motocrosscircuits.
In mijn beginperiode op de motocross werd pas echt mijn interesse in Evenementen Hulp Verlening gewekt en ik heb toen een tijd 'meegelopen' met
Nola, een doorgewinterde EHBO’er en een echte levensredder. Dan merk je
pas écht hoe het er in de 'praktijk' aan toe gaat en leer je het klappen van
de zweep kennen!

Ik heb daar een heel goede leerschool aan gehad, je maakte er van alles
mee, van pleisters plakken tot een ongeval tijdens een wedstrijd, waar de
traumaheli aan te pas moest komen en er een spoedoperatie op de baan
plaatsvond.
Wat er dan allemaal gebeurd en wat er allemaal bij komt kijken …
Een jongetje dat op de plek van het ongeval stond te vlaggen was verdwenen. Op zoek dus, want die had 'nazorg' nodig. Kom je onderweg mensen
tegen, compleet bewapend met klapstoeltjes en koelbox. Je kent ze vast
wel, van die aagjes die niets van het spektakel willen missen. Sorry mensen, dit is te ernstig en we hebben ruimte en rust nodig, oftewel wegwezen! Zelfs politieagenten die aan je komen vragen wie de schuldige is. Je
wil het niet weten, hilarisch gewoon!
Nu zullen jullie wel denken dat het alleen maar kommer en kwel was, maar
dat was gelukkig niet zo, we maakten ook vaak leuke dingen mee. Dit verhaal van eigen pen, publiceerde ik jaren geleden in het MCA Club Magazine
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waar ik in de redactie zat:
EHBO: Chris blijkt Christina te zijn …
Deze gebeurtenis wilden we jullie zeker niet onthouden!
Een tijdje geleden, kwam er een ploegje MX-ertjes bij Nola de
EHBO binnengelopen. U kent dat wel: drie turven hoog, breedgeschouderd (de bodyprotectors), stoere tred (die laarzen hè), maar
zoals het spreekwoord luidt: 'ruwe bolster, blanke pit'!
Ze hadden op het terrein van MCA een diertje gevonden, helemaal
naakt, oogjes gesloten, zonder staart én het leefde ook nog!

Of Nola ze wilde helpen? Maar natuurlijk! (Want zo kennen we Nola) “Hoe heet het?” “Chris !!”
Chris werd ondertussen, onder het wakend oog van de MX-ertjes,
eens goed bekeken door Nola, die ook niet wist wat voor beestje
het was. Er werd een bedje gemaakt van een doos met doeken
zodat Chris het niet koud zou krijgen en er werd besloten om de
dierenambulance in te schakelen. Toen de mensen van de dierenambulance er waren werd pas duidelijk: Chris is een babykonijntje van het vrouwelijk geslacht, dus … Christina!
Christina werd meegenomen door de dierenambulance, zij zouden
goed voor het konijntje zorgen en dát werd goed in de gaten gehouden, want … “Waar is Christina ondertussen gebleven?”, zo
vroeg een jongetje. “In mijn beha, dan ligt ze lekker warm”, zo
was het antwoord.
U snapt wel dat er één een beetje rood aanliep ...
Bron: MCA Club Magazine, Eerste jaargang, Nummer 05-2001, Oplage 800
stuks.
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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 of te
mailen naar snelverband@gmail.com.
De indeling wordt in december bekend gemaakt.
Let op! Opgeven kan uitsluitend via dit formulier of een kopie hiervan.
Mondeling opgeven aan de tafel is niet mogelijk.

Naam: ……………………………………………………………………………………….
Telefoonnummer: ………………………………………………………………………
E-mail adres: …….………………………………………………………………………
Voorkeur:






Dinsdag
Donderdag
Dinsdag
Woensdag

06
08
13
21

januari
januari
januari
januari







Dinsdag
Donderdag
Dinsdag
Donderdag
Woensdag

03
05
10
12
18

februari
februari
februari
februari
februari
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