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Bestuursleden

Voorzitter
Annemarie Konincks
Vicevoorzitter 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
Kaderinstructeurs
Gerrie Meijer – van Mierlo
Paulien Braam
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,
We zijn inmiddels alweer bijna aan het einde van het jaar 2014. Namens
het bestuur van EHBOvereniging Snelverband wens ik een ieder een gelukkig en met name gezond 2015. Ik hoop dat iedereen een goede start zal
maken in het jaar 2015.
Een nieuw jaar vol kansen en uitdagingen ligt er op ons te wachten. Een
nieuw jaar biedt de EHBOvereniging nieuwe kansen, kansen om goed werk
voort te zetten, te optimaliseren, maar ook om hervormingen te introduceren waar nodig.
Aan Carla zal worden gevraagd om in het jaar 2015 nog een praktijkles
EHBO te geven zodat we als EHBO'er beter voorbereid zijn op echte Eerste
Hulp Bij Ongelukken. Daarnaast nodigen wij een ambulancechauffeur uit
om uitleg te geven over de ambulance en de werkwijze van het ambuteam. Hiervoor kan worden ingeschreven op pagina 11.
Vanaf maart 2015 zal Johan de Wildt warm gaan draaien als nieuwe Kaderinstructeur EHBO bij onze EHBOvereniging. Ongetwijfeld dat hij met zijn
Brandweer- en hulpverleningsachtergrond een meer praktijkgerichte manier van lesgeven heeft. Wij wensen hem als bestuur veel succes toe met
deze nieuwe uitdaging.
Daarnaast hebben we als EHBOvereniging de behoefte aan meer kaderinstructeurs. Om zelf daarin een aanzet te geven zal de schrijfster van het
voorwoord starten met de opleiding tot kaderinstructeur starten. Ik hoop
dat meer leden van Snelverband zullen volgen. We bieden een studieovereenkomst aan waarbij de scholingskosten volledig vergoed worden. De afgelopen twee jaar heb ik de manschap opleiding van de Brandweer met
goed gevolg kunnen afronden. Om mij verder te bekwamen in het hulpverleningsvak is dit voor mij een logische keuze.
Als voorzitter van EHBOvereniging Snelverband kijk ik terug op een succesvol seizoen. Wij hebben veel praktijkgerichte EHBOlessen gegeven, bij
veel evenementen kunnen assisteren bv. bij de Haarlemse4Daagse en
daarnaast ook extra aantekeningen kunnen aanbieden zoals Wandelletsels,
Sportletsels en EHBO aan Kinderen. Hiermee zijn wij als EHBOvereniging
professioneler geworden. Ik denk dat wij daar met een goed gevoel op terug kunnen kijken.
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Ook het komende jaar zullen de herhalingslessen van deze extra modules
worden aangeboden. Aanmelden kan bij het secretariaat:
snelverband@gmail.com. Veel zelf doen en praktisch aan de slag gaan is
wat wij ook het komende seizoen weer willen doen.
Voor al het laatste nieuws verwijs ik jullie naar onze website:
ehbosnelverband.nl. Hierop is informatie te vinden over onze evenementen, herhalingslessen en nieuws vanuit de vereniging. Onze webmaster
Erwin zorgt voor onze actuele website. Regelmatig een kijkje nemen is dan
ook zeker de moeite waard.
Annemarie Konincks

Het bestuur
wenst u fijne feestdagen
en gelukkig 2015
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Even voorstellen
Hallo! Hier een berichtje van jullie nieuwe kader instructeur.
Zoals jullie weten ben ik vorig jaar september begonnen aan de opleiding
kader instructeur EHBO Oranje Kruis.
In september 2013 heb ik een toelatingstest gedaan voor deze opleiding
en deze goed doorstaan. Met als onderwerpen vragen over het Oranje
Kruis boekje 26ste druk, reanimatie en verbandleer.
In januari 2014 ben ik begonnen aan de opleiding die in drie delen gegeven werd: praktijk, theorie en didactiek.
De eerste tijd hebben we de vrijdagavond besteed aan de theorie en die
bestond uit het Oranje Kruis boekje, de handleiding instructeur Oranje
Kruis, het LOTUS boekje en een boek over het menselijk lichaam. De zaterdagochtend werd besteed aan de praktijk reanimatie, verbandleer en les
over het menselijk lichaam. Het was voor mij een zware periode, ik zat nog
in het oude stramien van de EHBO dus moest helemaal om naar Oranje
Kruis 26ste druk.
In mei 2014 moest ik op voor mijn theorie- en praktijkexamen en waarbij
ik de praktijk behaalde maar mijn theorie over moest doen.
In september 2014 haalde ik ook mijn theorie en ging de opleiding door
met didactiek. Mijn didactiekexamen was op 29 november 2014 en ik ben
hier in 1 keer voor geslaagd en ben daardoor nu kaderinstructeur EHBO
Oranje Kruis.
10 en 24 januari 2015 moet ik BLS / AED (reanimatie) doen en ben dan
full instructor zoals dat zo mooi heet.
Ik hoop dat we de komende jaren een leuke tijd tegemoet gaan.
Johan de Wildt
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Indeling reanimatie
januari 2015
Alle avonden beginnen om 20.00 uur
Donderdag
VERVALLEN

1 januari

Dinsdag
6 januari
1. Carla van Deventer
6. Jan vd Dam
2. Vera Raadsen
7. Rob van Meeteren
3. Bas van Eerden
8. Fokke Terstal
4. Loes Hovenier
9. Roel vd Polder
5. Martin Hovenier
10. Wil Markslag
Donderdag
1. Ronald Hoogzaad
2. Raymon Busé
3. Frits Looij
4. Tom Gilein
5. Kelly Lee Steen

8 januari
6. John Bartels
7. Corina Kalbfleisch
8. Gonda Robben
9. Ingrid Mikx
10.

Dinsdag
13 januari
1. Susan Longhurst
6.
2. Herman van Dalen
7.
3. Maarten Jansen
8.
4. Bart de Veen
9.
5. Tonnie Schoot Uiterkamp 10.
Woensdag
21 januari
1. Johan de Wildt
6. Robert van Altena
2. Marian Roos
7. Elly van Altena
3. Jan Stam
8. Stephany de Vlam
4. Jolanda Groenewoud
9. Annemarie Konincks
5. Karin Ennik
10.
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Indeling reanimatie
februari 2015
Alle avonden beginnen om 20.00 uur
Dinsdag
3 februari
1. Joke Benjert
6. Linda van Wonderen
2. Nico Benjert
7.
3. Leonie de Munnik
8.
4. Guus van Bronswijk
9.
5. Niels Buijn
10.
Donderdag
1. Hawa van Andel
2. Nicolien Giling
3. Bert Heeremans
4. Anton Meijering
5. Petra Blankert

5 februari
6. Gabriëlle Venix-De Graaf
7.
8.
9.
10.

Dinsdag
1. Carla Steemers
2. Nikita Winkel
3. Letty Swertz
4. Erwin Venix
5. Albert Tolen

10 februari
6. Saskia der Kinderen
7. Liesbeth vd Kuyl
8.
9.
10.

Donderdag
1. Marli Huikeshoven
2. Karin vd Sluis
3. Ellen vd Wolf
4. Maranda vd Wolf
5. Linda Bon

12 februari
6. Tamara Meijer
7.
8.
9.
10.

Woensdag
18 februari
1. Peter de Wildt
6. Lotte Brouwer-Kooge
2. Manon Speelman
7. Jacqueline Schildwacht
3. Debora Kerremans-Meijer 8.
4. Agnes Hulsebosch
9.
5. Koos Broekhof
10.
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Je bent specialer dan je zou denken!
Het hart is de hardwerkendste spier in het lichaam. Iedere dag produceert
het genoeg energie om een vrachtwagen 30 kilometer ver te laten rijden. Gedurende een mensenleven is dat tot de maan en terug!
Het brein bestaat 60% uit vet, maar toch werkt het erg hard. Op ieder moment kunnen je hersenen 25 watt aan energie produceren - genoeg om
een lamp te laten branden!
De huid is het grootste orgaan van het menselijk lichaam en vernieuwt zich
voortdurend. Iedere minuut scheidt je huid 50.000 cellen af. Gedurende je
leven is dat 18,1 kilogram aan huid!
Je hersenen werken voortdurend. Volgens wetenschappers heeft een gemiddeld persoon zo'n 70.000 gedachten per dag. Wist je trouwens dat je
brein actiever is wanneer je slaapt?
Je wordt geboren met meer dan 300 beenderen, maar tegen de tijd dat je volwassen bent,
heb je er nog slechts 206. Dat komt omdat je
beenderen samensmelten.
Baby's in de buik maken per seconde 8000
nieuwe breincellen aan. Pasgeboren baby's kunnen het gezicht van hun moeder dan ook na
enkele uren al herkennen.
Wetenschappers hebben ontdekt dat de visuele cortex van blinde mensen
zich opnieuw kan instellen om te reageren op impulsen die ze ontvangen
via hun tastzin en gehoor, waardoor ze in feite kunnen 'zien' door dingen
aan te raken en te luisteren.
Het brein zelf beschikt niet over pijnreceptoren, dus voelt het in feite niets.
Dat is ook de reden waarom chirurgen hersenoperaties kunnen uitvoeren terwijl de patiënten wakker zijn.
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Tijdens een gemiddeld mensenleven pompt het hart
bijna 1,5 miljoen vaten bloed. Een pompend mensenhart kan het bloed tot 9,1 meter ver spuiten.
De typische nies van een mens heeft een snelheid van
64 km/u. Dat is even snel als een rennende tijger!
Als je slagaders, aders en haarvaten naast elkaar gelegd zouden worden, zouden ze 100,000 kilometer meten. Dat is bijna twee en een half keer de omtrek van
de Aarde!
Je haar groeit iedere vier weken zo'n 6 millimeter en blijft gedurende zes
jaar groeien. Nadien valt de haarpijl uit en groeit er een nieuwe in de
plaats.
Je mond bevat 10.000 smaakpapillen, waarvan de meesten zich op en
rond de kleine bultjes op je tong bevinden. Maar je hebt ook je geurzin
nodig om dingen te kunnen proeven.
De geurzin is de oudste van alle zintuigen - voordat ze konden zien, horen
of voelen, evolueerden wezens om te reageren op de chemicaliën rond
hen. Je brein kan meer dan 50.000 verschillende geuren onthouden.
Het menselijk brein is één van de meest geavanceerde dingen ter wereld.
Mensen hebben meer breincellen tijdens hun tweede levensjaar dan
op eender welk ander punt in hun leven. Toch duurt het bijna 20 jaar voor
het brein volledig ontwikkeld is
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Ambulancechauffeur
Op 29 januari 2015 en 24 februari 2015 komt een ambulancechauffeur
uitleg geven over de ambulance en hoe een ambuteam werkt.
Indien je wilt komen dan graag onderstaand formulier invullen en voor 15
januari 2015 aan het secretariaat sturen.

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



Donderdag

29 januari



Dinsdag

24 februari
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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

21 april

SLUITINGSAVOND
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