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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 – 525 73 11

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
Annemarie Konincks
Carla van Deventer - Zwagerman
Johan de Wildt
Kelly Lee Steen
Roel van de Polder
Tom Gilein
Tonnie Schoot Uiterkamp - Wierda
Vera Raadsen

Kaderinstructeurs
Annemarie Koincks
Gerrie Meijer – van Mierlo
Johan de Wildt
Marieke de Jong - Klappe
Roel van de Polder

Tafeldienst tijdens de oefenavonden
1e
1e
2e
2e
3e

woensdag:
donderdag:
dinsdag:
donderdag:
woensdag:

Tonnie Schoot Uiterkamp - Wierda
Gabriëlle Venix - De Graaf
Albert Tolen
Annemarie Koincks

Afmeldingen voor een oefenavond graag aan het secretariaat doorgeven.
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Van het bestuur
Beste EHBO'er,
De afgelopen zomer werd het nieuws gedomineerd door terroristische
dreigingen. Denk maar aan de verschillende aanslagen die gepleegd zijn in
Turkije, Nice, Parijs, Brussel en de extra veiligheidscontroles op Schiphol.
Wat kan je als burger zelf doen om je hierop voor te bereiden?
De Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie pleit ervoor dat burgers
moeten leren zelf slagaderlijke bloedingen te stelpen bij slachtoffers. Burgers zijn vaak als eerste ter plekke. Indien zij weten wat te doen kan
worden voorkomen dat mensen onnodig doodbloeden, de meest voorkomende doodsoorzaak na aanslagen. In het geval van een aanslag worden
de professionele hulpverleners direct geïnformeerd maar het duurt vaak
nog uren voordat een gebied/gebouw vrij wordt gegeven om naar binnen
te gaan. Dit terwijl slachtoffers met slagaderlijke bloedingen binnen een
paar minuten kunnen doodbloeden. Omstanders blijken zeker bereid om
elkaar te helpen. Denk daarbij aan het afbinden van wonden met kleding
en/of sjaals.
Het in scene zetten van zo’n crisissituatie kan helpen om je zo goed
mogelijk voor te bereiden. EHBO vereniging Snelverband heeft er sinds dit
jaar drie LOTUS slachtoffers bij om dit te kunnen gaan oefenen: Tom
Gilein. Kelly Lee Steen en Roel van de Polder hebben alledrie het felbegeerde papiertje gehaald. Het bestuur wil ze dan ook hartelijk feliciteren!
Wij zijn als EHBO vereniging Snelverband hiermee in een zeer goede positie gekomen. De meeste EHBO verenigingen hebben maar de beschikking
over één LOTUS/kaderinstructeur en moeten dus inhuren.
Als EHBO’er is het belangrijk om je goed voor te bereiden op onverwachte
situaties. Zoals gezegd pleiten traumachirurgen ervoor dat leken worden
getraind in het aanleggen van tourniquet en het dichtdrukken van de slagader. Jaap Deunk van het VUmc Amsterdam geeft alvast een praktische
aanwijzing: 'Als het bloed eruit spuit en als het helderrood is, moet je een
tourniquet aanleggen en de slagader helemaal dichtdrukken. Daarvoor
moet je flinke druk uitoefenen. Mensen zijn soms bang dat ze daardoor
ledematen beschadigen, maar zo'n verband kan wel twee uur blijven zitten. Als het bloed donkerroder is en gewoon stroomt, dan moet je het
alleen afdekken.'
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Na de aanslag worden in Parijs gratis EHBO cursussen gegeven. Parijs
heeft zich als doel gesteld om ieder jaar tienduizend mensen de basiscursus EHBO te laten volgen. Vaak zie je pas dit soort initiatieven als er een
crisis is gebeurd. Waarom zou je zelf al niet het voortouw nemen om je
familieleden/buren/kennissen te mobiliseren om een EHBO basiscursus te
gaan volgen? Veel ziektekostenverzekeringen vergoeden een groot deel
van de kosten. Dus geef deze tip om dit na te kijken. Het aanmelden voor
een basiscursus kan via snelverband@gmail.com.
Het bestuur wenst u een leerzaam en veilig nieuw cursusjaar toe!
Met een hartelijke groet,
Bestuur EHBO vereniging Snelverband
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Overzicht oefenavonden
september t/m december 2016
Alle avonden beginnen om 19.30 uur
September 2016
Donderdag
01 september
Woensdag
07 september
Donderdag
08 september
Dinsdag
13 september
Woensdag
21 september
Oktober 2016
Woensdag
Donderdag
Dinsdag
Donderdag
Woensdag

05
06
11
13
19

oktober
oktober
oktober
oktober
oktober

November 2016
Woensdag
02 november
Donderdag
03 november
Dinsdag
08 november
Donderdag
10 november
Woensdag
16 november
December 2016
Donderdag
01 december
Woensdag
07 december
Donderdag
08 december
Dinsdag
13 december
Woensdag
21 december
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Competenties
Iedere maand wordt een les over een bepaald onderwerp gegeven. Het is
de bedoeling dat je iedere maand bij een les aanwezig bent, om de competenties (zie hieronder) te kunnen oefenen en te laten toetsen!
Toetsing
In de twee jaar dat het EHBO-diploma geldig is, moeten de competentienummers 1 t/m 6 inclusief ‘Bediener AED’ en de module ‘Verbandleer en
Kleine Ongevallen’ ieder jaar beoefend en getoetst worden:
1 vijf belangrijke punten bij het verlenen van eerste hulp
2 stoornissen in het bewustzijn
3 stoornissen van de ademhaling
4 stilstand van de bloedsomloop
5 ernstige uitwendige bloedingen
6 shock
De competentienummers 7 t/m 18 worden minimaal 1 x in de twee jaar in
het programma opgenomen om getoetst te worden.
7 uitwendige wonden
8 brandwonden
9 kneuzing en verstuiking
10 ontwrichting en botbreuken
11 oogletsels
12 vergiftiging
13 elektriciteitsongevallen
14 letsels door koude
15 letsels door warmte
16 vervoer over korte afstand
17 verband- en hulpmiddelen
18 het menselijk lichaam
Competentieles
Aan het eind van de twee jaar dat het diploma geldig is, moet de EHBO’er
van alle onderwerpen ten minste 1 of 2 maal (afhankelijk van het onderwerp) de competenties hebben behaald. Wanneer dit niet het geval is, kan
men tijdens een competentieles laten zien dat de onderwerpen die gemist
zijn, of waarvoor de competentie onvoldoende was, toch beheerst worden.
Deze competentieles wordt ingepland wanneer hiervoor kandidaten zijn en
iedereen die er voor in aanmerking komt, ontvangt hiervoor een oproep.
Verlenging Diploma
Alleen indien alle competenties zijn behaald wordt het diploma verlengd.
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Inschrijfformulier
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 het contactblad van 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:







Woensdag
Donderdag
Dinsdag
Donderdag
Woensdag

04
05
10
12
18

januari
januari
januari
januari
januari







Woensdag
Donderdag
Donderdag
Dinsdag
Woensdag

01
02
09
14
15

maart
maart
maart
maart
maart
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Even voorstellen
Hallo allemaal,
Wij zijn Kelly en Tom, de nieuwe LOTUSsen van de vereniging, maar de
meesten van jullie kennen ons waarschijnlijk al van de EHBO- lessen, want
we zijn al een jaar of vijf lid.
In 2014 organiseerde de LOTUS kring Kennemerland een nieuwe cursus.
Dit was voor ons een leuke manier om meer te doen met EHBO. We hebben ons daarom ingeschreven en zijn flink gaan oefenen met een groep
van ongeveer 10 personen. Tijdens de lessen, maar ook op wat vrije
zaterdagen of woensdagavonden zijn we veel geholpen door Carla en Tonnie. Zij hebben ons de fijne kneepjes van het vak geleerd.
Tijdens de cursus hebben we de basis geleerd van het LOTUS, namelijk
ontwerpen, ensceneren en grimeren. Hierdoor kunnen we tijdens EHBO
lessen, BHV cursussen en examens ondersteunen door verwondingen of
ziektebeelden uit te beelden. We hebben het afgelopen jaar al verschillende stages gelopen bij de vereniging, maar in juni zijn we geslaagd voor
ons examen. Vanaf het seizoen 2016-2017 kunnen we dus als beginnend
LOTUS aan de gang.
We hebben er heel veel zin in en zien jullie graag tijdens de lessen. Als
jullie vragen hebben, kunnen jullie die altijd stellen.
Groetjes, Kelly en Tom
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.Beroerte
Een beroerte is een verzamelnaam voor een herseninfarct en een hersenbloeding. Er gaat er iets mis in de hersenen, en een deel van de hersenen
krijgt voor kortere of langere tijd geen zuurstof meer. Het zuurstofgebrek
veroorzaakt plotseling optredende uitvalsverschijnselen.
Elk jaar krijgen ongeveer 46.000 mensen een beroerte in Nederland.
Meestal gebeurt dit totaal onverwacht, zonder duidelijke waarschuwing
vooraf. Er zijn verschillende vormen van een beroerte: een herseninfarct,
TIA en hersenbloeding. De begrippen hersenbloeding, TIA en herseninfarct
worden vaak door elkaar gebruikt. Toch zijn het heel verschillende aandoeningen;
TIA:
een kortdurende afsluiting van een bloedvat in de hersenen met tijdelijke uitvalsverschijnselen,
Herseninfarct:
een langer durende afsluiting van een bloedvat,
Hersenbloeding: een scheurtje in een bloedvat, waardoor bloed in het
omringende hersenweefsel stroomt.
Een herseninfarct komt het meeste voor. Bij een beroerte is het in 80%
van de gevallen een herseninfarct en bij 20% gaat het om een hersenbloeding.
Signalen beroerte
Een scheve mond, verwarde spraak en een lamme arm zijn de 3 belangrijkste signalen bij een beroerte. Bij verreweg de meeste mensen komt
één of meerdere van deze signalen voor. Zorg dat u de signalen herkent
eGevolgen van een beroerte
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Een beroerte kan leiden tot:







verlammingen
spreek- en taalstoornissen
concentratie- of geheugenstoornissen
problemen bij het zien
veranderingen in gedrag en persoonlijkheid

Deze gevolgen hangen af van de grootte en de plaats van het getroffen
gebied in de hersenen.n direct alarm slaat. Bel 112!

De rechterkant van onze hersenen sturen de linkerkant van het lichaam
aan. Bij een beroerte in de rechterhelft ontstaan er daarom uitvalsverschijnselen aan de linkerkant van het lichaam. En andersom.
In het linkerdeel van de hersenen zitten centra voor onder andere spreken,
taal en het herkennen van voorwerpen
Gevolgen van een beroerte in de linkerhersenhelft kunnen zijn:






Verlammingen aan de rechterkant van het lichaam
geen goed zicht aan de rechterkant van beide ogen
niet reageren op signalen aan de rechterkant van het lichaam (neglect)
Problemen met spreken, lezen en schrijven
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Bij de meeste mensen liggen in de rechterhelft centra voor ruimtelijk inzicht, emoties, sociaal gedrag en muzikaal gevoel
Mogelijke gevolgen van een beroerte in de rechterhersenhelft:







verlamming aan de linkerkant van het lichaam
geen goed zicht aan de linkerkant van beide ogen
niet reageren op signalen aan de linkerkant van het lichaam (neglect)
problemen met ruimtelijke waarneming (afstand, diepte, beweging)
sociaal-emotionele problemen

De kleine hersenen sturen en coördineren de bewegingen. Hier bevindt
zich het centrum van de fijne coördinatie. Bij een beroerte in de kleine
hersenen is de fijne motoriek verstoord. Bewegingen kunnen schokkerig
zijn of onhandig overkomen.
De hersenstam is van levensbelang. Het vormt de verbinding tussen de
hersenen en het ruggenmerg. De hersenstam regelt belangrijke functies
zoals:





bloeddruk
lichaamstemperatuur

hartslag en ademhaling
Een hersenstaminfarct is meestal ernstig. Zelfs een redelijk klein infarct in
de hersenstam kan veel schade aanrichten. Een groot hersenstaminfarct
verloopt meestal fataal, als bijvoorbeeld de ademhaling, bloeddruk of hartslag wegvalt.
Diagnose van een beroerte
Aan de buitenkant is niet te zien of iemand een herseninfarct of -bloeding
heeft. De onderzoeken die direct bij aankomst in het ziekenhuis gedaan
worden zijn:
CT-scan:
dit wordt het meest gedaan, omdat een CT-scan overal aanwezig is en hiermee snel en makkelijk duidelijk is of iemand
een herseninfarct of -bloeding heeft.
MRI:
bij twijfel maakt de neuroloog een MRI.
In de dagen na een beroerte krijgt iemand vervolgonderzoeken van de
hersenen en het hart. Want bijvoorbeeld ook hartritmestoornissen kunnen
de oorzaak zijn van een beroerte.
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Behandeling van een beroerte
Als iemand op tijd in het ziekenhuis is bij een herseninfarct is een behandeling mogelijk om:



stolsels op te lossen (trombolyse): binnen 4,5 uur na de eerste signalen



stolsels te verwijderen: binnen 6 uur na de eerste signalen
Bij een hersenbloeding is soms een operatie mogelijk om de kans op herhaling te verkleinen.




coilen of clippen bij een verwijd bloedvat
Operatief verwijderen, coilen of bestraling bij ee misvormd bloedvat

Revalidatie na een beroerte
Na het vaststellen van een beroerte verblijft de patiënt meestal 5 tot 10
dagen op de stroke unit, een speciale afdeling voor mensen met een
beroerte. Hier onderzoeken de fysiotherapeut, ergotherapeut en logopedist
wat de eventuele beperkingen zijn. Een groot gedeelte van de patiënten
gaat na opname op de stroke unit naar huis.
Dan start de revalidatiefase. Deze is in de eerste maanden vooral gericht
op herstel en daarna op het omgaan met de ontstane beperkingen. Revalidatie kan plaatsvinden als dagbehandeling of in een revalidatiecentrum of
verpleeghuis waar de patiënt opgenomen is.
Als de revalidatiebehandeling is afgelopen begint het eigenlijk pas. De patient moet leren omgaan met de blijvende gevolgen. Veel gevolgen zijn
pas merkbaar bij het oppakken van het dagelijks leven. Dit heeft ook veel
impact op het leven van partners en kinderen of andere direct betrokkenen.

Bron: hartstichting.nl
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Inhoud verbandset basis
minimum aantal
Desinfectiemiddel flesje 30ml.
1
Driekante doek
1
Eerstehulp 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 500 x 2,5 cm. rol
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 50 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 meter
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.
2
Zelfklevend fixatiezwachtel 4 m. x 6 cm.
1
Optioneel: mogen opgenomen worden in de Basisverbandset
Hydrogel brandwondenkompres 10 x 10 cm.
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