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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

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
Kelly Lee Steen
Kaderinstructeurs
Gerrie Meijer – van Mierlo
Johan de Wildt
Marieke de Jong
Kaderinstructeurs in opleiding
Annemarie Konincks
Roel van de Polder
Tafeldienst tijdens de oefenavonden
1e woensdag:
Annemarie Konincks
1e donderdag:
Gabriëlle Venix - De Graaf
2e dinsdag:
Albert Tolen
2e donderdag:
3e woensdag:
Tonnie Schoot Uiterkamp - Wierda
Afmeldingen voor een oefenavond graag aan het secretariaat doorgeven.
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Van het bestuur
Beste EHBO’ers van EHBO Vereniging Snelverband,
De afgelopen twee maanden is “BV Nederland” op zomervakantie gegaan,
even geen opleidingen/cursussen, werk of andere verplichtingen.
Voor de EHBO’er geldt dat men altijd in functie is, denk aan de zomerstorm
van juli en het ongeval in Alphen aan den Rijn. Er zijn tal van situaties
waarin wij als hulpverlener ingezet worden om anderen te helpen. Het is
goed om te zien dat steeds meer mensen bewust worden dat ze zich in een
risicovolle omgeving bevinden en zelf maatregelen treffen ter voorkoming
van ongevallen. “Voorkomen van ongelukken is beter dan genezen”.
Met de zomerstorm is onze voorzitter als manschap bij de Brandweer
Heemstede ingezet voor het veiligstellen van gebouwen en straten. Het
viel Annemarie op dat in bepaalde buurten in Haarlem de bewoners zelf al
actie hadden ondernomen om een straat af te sluiten en takken/bomen die
geknakt waren werden door de inwoners zelf al opgeruimd om zo gevaarlijke situaties te voorkomen. De materiële schade is enorm, maar het aantal letsels is gelukkig erg meegevallen.
Een mooi voorbeeld van zelfredzaamheid is de held van Alphen aan den
Rijn, Joey Lenting, hij had staan kijken naar de kranen die bezig waren. Hij
vertrouwde het voor geen meter en had dit ook aan zijn werkgever gemeld. Toen de kranen omvielen wist hij direct wat er mis was en heeft hij
ter nauwer nood de klanten en zichzelf uit de winkel gered. Ondanks dat
Joey niet was opgeleid als hulpverlener had hij een voorgevoel en heeft hij
goed gehandeld met het snel ontruimen van de winkel.
Het is belangrijk om je bewust te zijn van de omgeving waarin je leeft.
Houd rekening met je eigen veiligheid en met die van anderen. Herken
onveilige situaties en handelingen en tref dan ook maatregelen. Na ongelukken/rampen gaan mensen elkaar helpen. Een bijkomend voordeel hiervan is dat er bij de hulpverleningsdiensten meer capaciteit vrijkomt voor
de mensen die echt professionele hulp nodig hebben.
Bij de Brandweer wordt er tegenwoordig ook steeds meer ingezet op de
hulp van omstanders. Zo wordt er in Heemstede en ook Spaarndam steeds
vaker uitgerukt in een TS4 combinatie (Tankautospuit met 4 manschappen
in plaats van 6 manschappen). In geval van een inzet “technische hulpverlening/ auto ongeval” zal aan een omstander worden gevraagd om de nek
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van het slachtoffer te stabiliseren. Stap dan als EHBO’er naar voren en
neem deze taak op je. Je weet dat het erg belangrijk is om het slachtoffer
dan gerust te stellen en bij kennis te houden. Ook als de toestand van het
slachtoffer verandert zal je dit eerder in de gaten hebben en melden aan
de bevelvoerder dan een willekeurige omstander, denk aan kleur op het
gezicht, ademhaling, bewustzijn.
Tijdens de EHBO lessen proberen wij zo praktijkgericht mogelijk te oefenen
met LOTUS slachtoffers. Wij zijn als EHBO vereniging bevoorrecht dat we
zoveel LOTUS slachtoffers hebben.
Binnenkort krijgen we er zelfs twee bij: Tom en Kelly doen examen en wij
wensen hen veel succes! Roel en Annemarie gaan op voor het laatste examen van kaderinstructeur EHBO. Zo blijven wij als EHBO Vereniging Snelverband investeren in kennis en kwaliteit dat uiteindelijk ons allemaal betere hulpverleners maakt.
Als bestuur hopen wij u allen weer te ontmoeten bij de EHBO herhalingslessen van het komende jaar.
Namens het bestuur,
Gabriëlle Venix

OPGELET !!!!
Tijdens het afgelopen seizoen is gebleken dat er veel mensen op een
woensdagavond hun les willen volgen en dat er maar een paar leden gebruik maakten van de eerste dinsdag. In overleg met de kaderinstructeurs,
Lotus en het bestuur is besloten om de lesdagen aan te passen, met ingang van september 2015 zijn de lesdagen als volgt:
1e
1e
2e
2e
3e

woensdag
donderdag
dinsdag
donderdag
woensdag.

Tevens is besloten om alle lessen te laten beginnen om 19.30 uur.
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Overzicht oefenavonden
september t/m december 2015
Alle avonden beginnen om 19.30 uur
September 2015
Woensdag
Donderdag
Dinsdag
Donderdag
Woensdag

02
03
08
10
16

september
september
september
september
september

Oktober 2015
Donderdag
Woensdag
Donderdag
Dinsdag
Woensdag

01
07
08
13
21

oktober
oktober
oktober
oktober
oktober

November 2015
Woensdag
Donderdag
Dinsdag
Donderdag
Woensdag

04
05
10
12
18

november
november
november
november
november

December 2015
Woensdag
Donderdag
Dinsdag
Donderdag
Woensdag

02
03
08
10
16

december
december
december
december
december
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Overzicht oefenavonden
januari t/m april 2016
Alle avonden beginnen om 19.30 uur
Januari 2016
Woensdag
Donderdag
Dinsdag
Donderdag
Woensdag

Reanimatie (op inschrijving)
06 januari
07 januari
12 januari
14 januari
20 januari

Februari 2016
Woensdag
Donderdag
Dinsdag
Donderdag
Woensdag

Reanimatie (op inschrijving)
03 februari
04 februari
09 februari
11 februari
17 februari

Maart 2016
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

Epilepsie (op inschrijving)
01 maart
02 maart
03 maart

April 2016
Woensdag
Donderdag
Dinsdag
Donderdag
Woensdag

06
07
12
14
20

april
april
april
april
april
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Even kennismaken
Mijn naam is Marieke de Jong,
Ik ben 30 jaar oud en woon samen met Joost in Koog aan de Zaan. Wij zijn
sinds oktober 2014 getrouwd.
Vorig jaar heb ik samen met mijn zus Janneke besloten om samen de opleiding tot EHBO instructeur te gaan volgen en deze hebben wij in november 2014 mogen afronden.
In het dagelijks leven ben ik dialyseverpleegkundige in Diapriva. Ik werk
daar sinds april 2014. Voor april ben ik 8 jaar werkzaam geweest als dialyseverpleegkundige in het VUmc. Diapriva is een zelfstandig behandelcentrum in Amsterdam en ik heb het daar erg naar mijn zin. Patiënten komen
3 keer in de week voor dialyse. Dit gebeurt overdag, in de avond maar ook
in de nacht. Dat betekent dat ik alle
diensten draai.
Mijn hobby is zeilen. Eerst samen
met mijn ouders, nu samen met
Joost. Voordat ik Joost leerde kennen heb ik enkele zeiltochten gemaakt met de Eendracht. Een groot
en mooi avontuur. Zelf hebben wij
een zeilboot waar we Nederland mee
doorvaren, De Wadden en het IJsselmeer behoren tot ons vaargebied.
Daarnaast gaan we ook graag op
vakantie naar het buitenland.
Begin van dit jaar heb ik een aantal lessen mogen volgen bij de EHBOvereniging Snelverband. Nu heb ik mij kunnen aansluiten bij de vereniging
als instructeur en daar ben ik heel blij mee.
Ik heb heel veel zin in het komende seizoen en hoop mooie en interessante
lessen te mogen maken en geven.
Hopelijk tot snel!
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GEFELICITEERD!
Wij willen Annemarie Konincks en Roel van de Polder van harte feliciteren
met het behalen van de eerste twee examens van hun opleiding tot kaderinstructeur !

Zit dat zo ?!
Zuurstoftransport
De kleur van ons bloed hebben we te danken aan het eiwit Hemoglobine.
Dit roodgekleurde eiwit is verantwoordelijk voor het zuurstoftransport in
onze aderen. De meeste dieren gebruiken net zoals de mens ook hemoglobine, maar er zijn dieren die andere eiwitten hiervoor gebruiken. Inktvissen hebben bijvoorbeeld blauw bloed. IJsvissen die leven bij zeer lage
temperaturen hebben wit bloed, hier is een zuurstofdragend eiwit niet nodig aangezien er voldoende zuurstof direct kan worden opgelost in het
bloedplasma.
Nagels
Nagels groeien eindeloos door. Soms zie je excentrieke mensen die nagels
van een meter hebben. De nagel krult zich dan in allerlei vormen. Echt
handig is dit dus niet, om het zachtjes uit te drukken. Gemiddeld groeit
een vingernagel 3,5 millimeter per maand. Teennagels groeien beduidend
langzamer, ongeveer 16 millimeter per maand.
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Lessen Maart 2016
Zoals iedereen in het lesprogramma al heeft kunnen zien zijn er in de
maand maart 2016 een beperkt aantal lessen ingepland.
Deze maand is traditiegetrouw de maand waarin wij een arts of verpleegkundige meer laten vertellen over ziektes, het menselijk lichaam of iets
dergelijks.
Dit jaar zijn we in de fortuinlijke omstandigheid dat we de heer Frans Palmen van Kempenhaeghe, Expertisecentrum voor epileptologie, slaapgeneeskunde en neurocognitie bereid hebben gevonden om meer te vertellen
(en te laten zien) over epilepsie. De heer Palmen laat onder andere zelf
zien hoe diverse epilepsieaanvallen eruit zien.
Omdat we maar een beperkt aantal avonden beschikbaar hebben vragen
wij om aan te geven (net zoals bij de reanimatie) op welke avond u wilt
komen.

Naam: ……………………………………………………………………………………….

Voorkeur:





Dinsdag
Woensdag
Donderdag

01 maart
02 maart
03 maart
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Hulp op het hoogste niveau

Inzet
Gemiddeld zes keer per dag en 2000 keer per jaar.
Oproep
Het team is in twee minuten op weg en gemiddeld in een kwartier op de
plek van het ongeval. Onderweg is er voortdurend contact met de meldkamer en eventueel met een ambulance die onderweg is naar het ongeval of
al ter plaatse is. De traumaheli brengt de medisch specialist naar de patiënt. In 90 % van de gevallen vervoert niet de heli, maar een ambulance
het slachtoffer naar het traumacentrum.
Ter plekke
De arts gaat direct met de ‘primaire tas’ en zo nodig met het echoapparaat
naar het slachtoffer.
De verpleegkundige blijft bij het toestel tot de rotor stilstaat en assisteert
daarna de arts bij de hulpverlening.
De piloot blijft bij de helikopter en houdt de landingslocatie veilig.
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Aan boord
Medische apparatuur zoals monitor voor bewaking van vitale functies, uitzuigapparatuur, beademingsapparaat en medicijnpomp
Medicamenten voor bijvoorbeeld narcose en pijnbestrijding
Diverse materialen om levensreddende operaties op straat mee uit te voeren.
Helikopter
Type: Eurocopter EC 135 (alle Nederlandse traumaheli’s zijn van dit model)
Max. gewicht: 2835 kg (all up mass)
Max. snelheid: 140 knopen (260 km/u)
Brandstof: kerosine, max. 710 liter
Lengte: 12,16 meter
Diameter rotor: 10,20 meter
2 straalmotoren, leveren elk een continu vermogen van 562 SHP (Shaft Horse Power)
De hoofdrotor draait met 440 toeren per minuut.
Landingsplaats
Bij daglicht, binnen en buiten de bebouwde kom, is er een open ruimte nodig van 25 x 25 meter
In het donker is er buiten de bebouwde kom een open ruimte nodig van
25 x 50 meter. Binnen de bebouwde kom mag er in het donker alleen geland
worden op voorverkende locaties.
Team in de helikopter
Teams zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar paraat.
Een team bestaat altijd uit 3 mensen:
• Piloot (in dienst bij ANWB)
• Arts
• Verpleegkundige
Teamleden zijn geselecteerd op basis van relevante ervaring om dit veeleisende werk te doen. Arts en verpleegkundige hebben uitgebreide medische
bevoegdheden. De samenstelling wisselt uit een landelijke poule van 120
bemanningsleden: 30 piloten, 40 verpleegkundigen en 50 artsen. De arts
beslist over de inzet, de piloot besluit of en hoe er gevlogen wordt, de verpleegkundige navigeert.
Bron: ANWB
http://www.anwb.nl/kampioen/overig/bijzondere-landingsplekken-van-detraumahelikopter
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Twijfel niet: BEL 112 !!!
Er is iemand hard gevallen op straat. Hij blijft liggen en heeft een
wond aan het hoofd. Het ziet er best wel ernstig uit. Samen met
anderen verleent u Eerste Hulp, gaat u nu wel of niet 112 bellen?
Stel dat u belt en achteraf blijkt dat het niet nodig was dat de ambulance kwam. Of het slachtoffer probeert de kosten van het eigen
risico op de beller te verhalen. Wie draait er dan voor de kosten
op?
U besluit dat professionele hulpverlening voor het slachtoffer nodig is. U
belt zelf, of laat iemand bellen.
Vraag duidelijk om de ambulance. De alarmcentrale verbindt u door met
de meldkamer ambulancezorg. De meldkamer wil het volgende weten:
* Waar is het slachtoffer (plaats, straat, huisnummer of herkenningspunt)
* Op welk telefoonnummer kan worden teruggebeld?
* Wat is er gebeurd?
* Is er één slachtoffer of zijn er meer?
* Wat is er met het slachtoffer aan de hand?
* Bevinden het slachtoffer en de omstanders zich in een veilige omgeving?
Afhankelijk van wat er aan de hand is, besluit de meldkamercentralist of er
een ambulance gestuurd moet worden. Ook kan hij besluiten om meerdere
hulpdiensten te sturen.
Aansprakelijkheid
Het slachtoffer dat met een ambulance vervoerd is, kan worden geconfronteerd net het feit dat de zorgverzekering een eigen risico in rekening
brengt. Het is voorgekomen dat het slachtoffer dit probeert te verhalen op
de eerstehulpverlener die de ambulance heeft gealarmeerd. Een vervelende situatie omdat de hulpverlener dit met de beste bedoelingen heeft gedaan.
Het is echter zo, dat de beller hiervoor niet hoeft op te draaien. Deze hield
zich aan een van de vijf punten van de EHBO, namelijk ‘zorg voor professionele hulp’. Het is aan de meldkamercentralist, een professional van de
Centrale Post Ambulancevervoer, die besloot de ambulance te sturen en
deze is hiervoor verantwoordelijk, echter ook deze is niet aansprakelijk.
Aarzel dus niet te bellen!
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Slachtoffer wil geen ambulance
Het kan voorkomen dat het slachtoffer niet wil dat de ambulance gebeld
wordt. Het is dan de verantwoordelijkheid van het slachtoffer zelf of dit wel
of niet goed voor hem is. Toch kan de eerstehulpverlener besluiten toch te
bellen, omdat hij vindt dat de toestand zodanig is dat het onverantwoord is
als het slachtoffer geen medische hulp krijgt. Ook dan zal de meldkamer
ambulancezorg op grond van de gegeven informatie besluiten om wel of
geen ambulance te sturen. De eerstehulpverlener is ook dan niet aansprakelijk voor de kosten. Mocht het slachtoffer in de tussentijd zijn weggegaan, geef dit dan door aan de meldkamer.
Wat kost het en wie betaald?
Het College Tarieven Gezondheidszorg stelt jaarlijks de tarieven van ambulancevervoer in Nederland vast. Er zijn verschillende tarieven voor spoedvervoer en besteld vervoer. Bij het besteld vervoer (de zorgambulance) is
er vooraf een afspraak gemaakt, bijvoorbeeld voor een behandeling in het
ziekenhuis of een overplaatsing. Een (spoed)ambulancerit komt gemiddeld
neer op € 660,-. De prijs van spoedvervoer per ambulance wordt mede
bepaald door het aantal kilometers dat de ambulance gereden heeft en een
toeslag voor de meldkamer die de rit coördineert.
Het ambulancevervoer wordt betaald door de zorgverzekeraar, afhankelijk
van de polisvoorwaarden kan hiervoor een eigen risico worden berekend.

15

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: ……………………………………………………………………………………….

Voorkeur:







Woensdag
Donderdag
Dinsdag
Donderdag
Woensdag

06
07
12
14
20

januari
januari
januari
januari
januari







Woensdag
Donderdag
Dinsdag
Donderdag
Woensdag

03
04
09
11
17

februari
februari
februari
februari
februari
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VERBOUWINGSNIEUWS
Eindelijk was het dan zover.
Eind mei is de aannemer gestart met de verbouwing aan de voorkamer,
toiletten en de keuken. Het gebouw was toe aan een opknapbeurt en weer
een frisse uitstraling te hebben zodat de gebruikers er met plezier van gebruik kunnen maken.
In de aanloop hebben we als bestuur van de stichting goed gekeken naar
wat er gedaan moet worden en wat de wensen van de huurders zijn. Daarop kwamen de toiletten en de keuken als belangrijk punt naar voren.
Tijdens het slopen kwam aan het licht wat er in al die jaren gebeurd is aan
slecht onderhoud is gedaan. De vloer was er slechter aan toe en is nu
compleet vervangen.
Waar eerst de wachtruimte met opbergruimte was is een nu een prachtige
toiletgroep gekomen met veel ruimte en ook geschikt voor een minder valide voorzien met beugels.
Ook de keuken heeft een frisse uitstraling gekregen en is compleet vervangen. De oude toiletten worden nieuwe opbergkasten.
De verbouwing is met de start van het nieuwe seizoen klaar. Dan kunnen
we ook voor de voorkamer naar een nieuwe huurder uitkijken.
Mocht u iemand weten die ruimte zoekt of weet u een vereniging die andere ruimte zoekt laat het ons weten via steebegsc@gmail.com
Bas van Eerden
Voorzitter Stichting Eigen Gebouw
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