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

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 Konincks

Afmeldingen voor een oefenavond graag aan het secretariaat doorgeven.

4

Van het bestuur
Beste EHBO’ers
Het veelbewogen jaar 2016 zit weer op. Met het schrijven van dit voorwoord had ik gehoopt een positief stukje te kunnen schrijven en niet te
hoeven verwijzen naar wereldnieuws. Helaas beheerst terrorisme steeds
meer ons denken en doen. Het is niet meer de vraag of het ook in Nederland zal gaan gebeuren...... We zullen ons de vraag moeten stellen: wanneer gaat er iets in Nederland gebeuren? Gelukkig worden veel aanslagen
verijdeld. Kunnen we ons als burgers erop voorbereiden als het toch mis
gaat? Hoe je gaat reageren is natuurlijk de vraag.
De kans dat je als EHBO’er te maken krijgt met schokkende gebeurtenissen is groot. Zoiets overkomt je.... Ieder mens reageert anders. De ene
reageert onaangedaan, bij een ander ijlt de gebeurentis nog lang na. Er
kan dan sprake zijn van een normale reactie op een abnormale gebeurenis.
De impact op je welzijn kan groot zijn. Binnen EHBOvereniging Snelverband is Johan de Wildt opgeleid voor het geven van nazorg. Hij heeft reeds
ervaring opgedaan bij de Brandweer, daar was hij lid van het BOT
(BedrijfsOpvang Team). Indien u, bijvoorbeeld na het verlenen van eerste
hulp, behoefte heeft om hierover met iemand te praten, dan kunt u contact opnemen met Johan via: 06 – 13 34 78 37.
Ga je als EHBO'er handelen in geval van een terroristische aanslag?
Natuurlijk is het eerste waar je aan denkt, je eigen veiligheid. Maar ben je
daarna nog in staat om Eerste hulp te verlenen? Het is bekend dat als je
een protocol hebt geleerd, dat je dit (mogelijk) wel gaat toepassen. Echter
alleen als je goed getraind bent.
Goed getraind word je alleen maar door "herhaling". Hierop willen wij als
EHBO vereniging Snelverband gaan inspelen en dit is één van de redenen
dat we een competentiedag organiseren. Tijdens deze dag worden competenties herhaald. Meedoen aan deze dag is niet verplicht, maar het stelt je
in staat om extra te oefenen. Daarnaast is deze dag ook bedoeld voor leden die, door omstandigheden gedurende het jaar niet naar de herhalingslessen kunnen komen, maar wel het EHBO diploma geldig willen
houden. Zie het als een extra mogelijkheid die we vanuit het bestuur gaan
aanbieden, net zoals de extra aantekeningen wandelletsels en sportletsels.
De kosten van de competentiedag bedragen €45,- (dit is extra naast de
kosten van uw lidmaatschap).
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Sommige zorgverzekeraars vergoeden, indien u aanvullend verzekerd
bent, de kosten voor de EHBO. U kunt dit terugvinden in de polisvooraarde van uw zorgverzekering. Onderstaande website, geeft een indicatie van welke verzekeraars wat en hoeveel vergoeden
http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/ehbo-cursus
Ook werkgevers staan er steeds meer open voor om deze scholingskosten
voor hun werknemers te vergoeden.
Sinds kort zijn de richtlijnen van de EHBO veranderd, zie hiervoor verderop
in het boekje. De synthetische watten worden niet meer gebruikt. Hierdoor
kan er sneller worden gehandeld. De redenering er achter is dat het
slachtoffer toch naar de huisarts of ziekenhuis gaat, dus waarom tijd verspillen als het wetenschappelijk niet is aangetoond dat de watten helpen?
Zo blijven de verschillende richtlijnen veranderen en wij zullen ons daar in
moeten bekwamen.
De kaderinstructeurs van EHBO Snelverband willen u graag de laatste wijzigingen goed bijbrengen. Daarvoor was er in laatste les van de maand
december een quiz gemaakt. Jos Meijer was bereidt om dit goed te begeleiden. Vanuit het bestuur willen wij hem daar dan ook hartelijk voor bedanken. Eén van de leden merkte tijdens deze quiz op dat het helemaal
niet om de quiz ging, maar dat we ons moeten realiseren dat er veel wijzigingen zijn met het verschijnen van de nieuwe 27e druk van het Oranje
Kruisboekje en dat we dit moeten gaan leren. Inderdaad is het een aanmoediging om het nieuwe Oranje Kruisboekje te gaan lezen. Het is te bestellen bij EHBO Snelverband, snelverband@gmail.com
Het EHBO bestuur Snelverband wil u een gezond en VEILIG 2017 toewensen!
Annemarie Konincks
Bestuur Snelverband
"Enthousiaste EHBO'ers in hart en nieren"
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Overzicht oefenavonden
Januari t/m april 2017
Alle avonden beginnen om 19.30 uur
Januari 2017
Woensdag
Donderdag
Dinsdag
Donderdag
Woensdag

Reanimatie (op inschrijving!)
04 januari
05 januari
10 januari
12 januari
18 januari

Februari 2017
Woensdag
Donderdag
Donderdag
Dinsdag
Woensdag

Lezingen (op inschrijving !)
01 februari
02 februari
09 februari
14 februari
15 februari

Maart 2017
Woensdag
Donderdag
Donderdag
Dinsdag
Woensdag

Reanimatie (op inschrijving!)
01 maart
02 maart
09 maart
14 maart
15 maart

April 2017
Woensdag
Donderdag
Dinsdag
Donderdag
Woensdag

Carrousel
05 april
06 april
11 april
13 april
19 april
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Indeling reanimatie
januari 2017
4 januari
1.
Tom Gilein
2.
Kelly Steen
3.
Vera Raadsen
4.
Bart de Veen
5.
Liesbeth vd Kuyl

6.
7.
8.
9.
10.

Saskia der Kinderen
Jolanda Groenewoud
Carla Hipke
Rob Jordaan
Henk Vink

5 januari
1.
Frits Looij
2.
Koos Broekhof
3.
Carla van Deventer
4.
Diana den Braven
5.
Herman van Dalen

6.
7.
8.
9.
10.

John Bartels
Raymon Busé
Bert Heeremans
Peter de Wildt

6.
7.
8.
9.

Linda Bon
Peter Kuiper
Jan van Evert

6.
7.
8.
9.
10.

Maranda vd Wolf
Maartje van Nieuwenhuizen

10 januari
1.
Petra Blakert
2.
Joke Benjert
3.
Nico Benjert
4.
Mirjam van Straaten
5.
Pauline Strijbosch
12 januari
1.
2.
3.
4.
5.

Gonda Robben
Corine Kalbfleisch
Karin vd Sluis
Bas van Eerden
Ellen vd Wolf

18 januari
1.
2.
3.
4.
5.

Karin Ennik
Maureen Hazard
Jeanette Bonte
Anton Meijering

6.
7.
8.
9.
10.
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Indeling reanimatie
maart 2017
1 maart
1.
Ingid Mikx
2.
Carla Steemers
3.
Nykita Winkel
4.
Erwin Venix
5.
Nico Verton

6.
7.
8.
9.
10.

2 maart
1.
Lotte Kooge
2.
Jacueline Treffers
3.
Hawa van Andel
4.
Marli Huikeshoven
5.
Stehany de Vlam

6.
7.
8.
9.
10.

9 maart
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

14 maart
1.
2.
3.
4.
5.

Maarten Jansen
Tamara Meijer
Niels Buijn
Ineke Kok

6.
7.
8.
9.
10.

15 maart
1.
2.
3.
4.
5.

Agnes Hulsebosch
Nicolien Giling
Debora Kerremans
Jan van den Dam

6.
7.
8.
9.
10.
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Nieuwe Oranje Kruis richtlijnen
In Nederland zijn verschillende instanties bezig met EHBO zoals het Oranje
Kruis, Rode Kruis, NIBHV en de Nederlandse reanimatieraad. Grotendeels
volgen zij voor elementen van EHBO dezelfde richtlijnen. Een college van
deskundigen, onder verantwoordelijkheid van het Oranje kruis, zoekt uit
wat wél en niet werkt. Ook leggen zij de verbinding met professionele hulp
en bepalen wat EHBO'ers moeten kennen en kunnen. Onlangs heeft het
Oranje Kruis de nieuwe richtlijnen bekend gemaakt.
Wijzigingen in EHBO verlenen
Hieronder tref je de hoogtepunten van de wijzigingen. Er is nog meer veranderd, maar hier krijg je in elk geval mee te maken tijdens de opleiding.
ABCDE en vijf punten
Hele volksstammen hebben moeten blokken op het uit het hoofd leren van
ABCDE en de vijf belangrijke punten. Beide ga je niet meer terugvinden in
het boekje. Ze blijven belangrijk, maar worden slechts woordelijk behandeld.
Gebruik van de luidspreker
Het college van deskundigen ontdekte dat men tegenwoordig mobiele telefoons heeft en dat deze op de speakerfunctie kunnen. Bel je 112, dan krijg
je het advies de telefoon op luidspreker te zetten.
Handgreep van Zäch verdwijnt
Het is aannemelijk dat het hoofd bij wervelletsel meestal niet recht ligt.
Daarom wordt alleen manuele fixatie aangeleerd: het hoofd vasthouden in
de positie waarin het ligt.
FAST wordt mond-spraak-arm
Het Oranje kruis voegt zich bij een uitgebreide en succesvolle campagne
van de Hartstichting. Voortaan geen afkorting meer maar controleren van
mond, spraak en arm bij een beroerte.
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Geen synthetische watten meer
Helaas, onze voorraad watten blijf liggen. Omdat er geen wetenschappelijk
bewijs is gevonden voor de functie van watten bij het (wond)drukverband,
verwijnen deze uit de handeling. Bij een wonddrukverband heeft dit het
voordeel dat het verband sneller kan worden aangelegd. Voor extra druk
kun je eventueel een verbandrolletje meezwachtelen. Het drukverband bij
een kneuzing, verstuiking of verzwikking heet voortaan een steunverband.
Het doek valt voor de driekante doek
De ICE regel als geheel verdwijnt daarmee. Het aanleggen is lastig en forceert soms het slachtoffer. Aanbevolen wordt het slachtoffer de arm zelf te
laten dragen.
Niet meer driezijdig afplakken bij borstletsel
Uit onderzoek is gebleken dat de wond openlaten minder risico geeft op
een spanningspneumothorax (klaplong). Daarom wordt doordringend borstletsel niet meer afgeplakt.
Reanimeren van kinderen
Voortaan leer je bij elke EHBO opleiding ook hoe je kinderen en baby's
moet reanimeren. Daardoor vervalt de aparte aantekening kinder EHBO en
wordt het EHBO diploma meer "waard".
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ABCDE methodiek
Door: Roel van de Polder
Tot en met de 26ste druk hebben we de ABC-methode geleerd. Met ingang
van het nieuwe boekje, de 27ste druk, gaan we er nog twee stappen aan
toevoegen.
Waarom een vaste methodiek voor de EHBO?
Eerste Hulpverleners bouwen doorgaans weinig ervaring op met slachtoffers die ernstig gewond of plotseling ernstig ziek zijn. Hierdoor kan stress
optreden en raakt men even de kluts kwijt. De ABCDE-methodiek biedt in
dit soort situaties houvast. Volgens een vast protocol worden een aantal
punten nagelopen. De kans dat ernstige letsels gemist worden is kleiner en
men zal in de juiste volgorde de letsels behandelen.
Deze methodiek is gebaseerd op het principe: ‘treat first what kills first’.
(Behandel eerst de levensbedreigende aandoeningen).
Daarnaast wordt de methodiek wereldwijd toegepast en zorgt voor een
eenduidige hulpverlening waar de professionele hulpverlener snel de hulpverlening kan overnemen. Door de wereldwijde toepassing zijn er veel
Engelstalige begrippen. Deze worden zo mogelijk vertaald en toegelicht.
We bekijken achtereenvolgens:
Airway:
de luchtweg en de nekwervelkolom
Breathing:
de ademhaling en ventilatie
Circulation:
de circulatie en actief bloedverlies
Disability:
het bewustzijn en de neurologische functies
Exposure/Environment:
de lichaamstemperatuur en het verdere onderzoek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Let op gevaar.
Controleren bewustzijn door aanspreken van het slachtoffer.
Roep om hulp / bel 112 en zet de speaker van je telefoon aan.
A (Airway) controleren en vrijmaken van de luchtweg en nagaan of er
sprake kan zijn van nekwervelletsel
B (Breathing) het controleren van de ademhaling en het herkennen en
behandelen van stoornissen in de ademhaling
C (Circulation) het stelpen van actief bloedverlies en het herkennen en
behandelen van stoornissen in de circulatie.
D (Disability) het controleren van het bewustzijn en het herkennen en
behandelen van stoornissen in het bewustzijn
E (Exposure/Environment) voorkomen van onderkoeling en het uitvoeren van een top tot teen onderzoek
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A – Airway: ademweg

Wat zien we?
Uitwendige en/of inwendige oorzaken van ademwegobstructie? Verslikking, verstikking.
Wat horen we?
Heesheid, rochelen, snurken? Kan duiden op een afsluiting van de
luchtweg, tong.
Wat voelen we?
Boven mond/neus voelen naar luchtbeweging. Kijken, luisteren, voelen.
Wat doen we?
Manuele fixatie van het hoofd, kinlift, stabiele zijligging.

B – Breathing: ademhaling

Wat zien we?
Ademhalingsbewegingen (frequentie, regelmaat, diepte, links-rechts
(intrekkingen borstkas).
Ademarbeid, moet het slachtoffer veel of weinig moeite doen om in en/
of uit te ademen?
Steekwonden?
Wat horen we?
Afwijkende hoorbare ademhaling (piepen, hoesten, vocht).
Wat voelen we?
Ademhalingsbewegingen.
Wat doen we?
Géén ademhaling dan reanimatie!
Zorgen voor rustige omgeving met goede ventilatie.

C - Circulation and bleeding control: circulatie / bloedingen
stelpen

Wat zien we?
Huidskleur (bleekheid, roodheid, transpiratie).
Uitwendig zichtbaar ernstig bloedverlies.
Huilen zonder tranen
Wat horen we?
Geeft hulpvrager pijn op de borst aan?
Heeft de hulpvrager eerder hartproblemen gehad en herkent hij deze?
Wat voelen we?
Pols (snelheid, ritme en vulling (kracht).
Inspecteer de huid (kleur, warmte en vochtigheid).
Wat doen we?
Circulatie inefficiënt bij hartslag > p/m, trage pols of grauw bleke huid.
Bloedverlies stelpen.
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D – Disability: bewustzijn/neurologische functies (AVPU)
Kijken: Alert = is alert en bewust van zijn omgeving
Horen: Vocal = reageert op aanspreken
Voelen: Pain = reageert alleen op pijnprikkels.
Unresponsive = reageert in het geheel niet
Doen:
Bij U in de D altijd stabiele zijligging gebruiken!

E – Exposure/environment: omgeving
Kijken:

Controleer op zichtbare letsels; zijn er verkleuringen, zwellingen,
bloedingen of afwijkende standen die wijzen op botbreuken?
Horen: Luisteren of het slachtoffer een pijnlocatie aangeeft.
Voelen: Voel of meet de temperatuur van het slachtoffer, voel globaal
naar levensbedreigende letsels.
Doen:
Respecteer de privacy, het slachtoffer toedekken met een deken,
eventueel het slachtoffer afschermen en uiteraard Eerste Hulp
verlenen.
De antwoorden op de volgende vragen kunnen voor de ambulance medewerkers een bron van informatie zijn, zeker als het SO bewusteloos is
geraakt:
We gebruiken de AMPLE geheugensteun.
Allergies:

allergieën, bijvoorbeeld voor pleisters, medicijnen, jodium,
insecten.
Medicine: medicijngebruik, denk bijvoorbeeld aan bloedverdunners.
Past:
voorgeschiedenis, bekend met hartklachten bijvoorbeeld.
Last meal: laatst gegeten of gedronken, i.v.m. operatie of diabetes.
Event:
wat is er gebeurd of kan het slachtoffer zich herinneren, bijv.
bewusteloos geweest?
Ik zal een voorbeeld geven uit de praktijksituatie welke we tijdens de les
van oktober geoefend hebben.
Voorbeeld:
Je komt bij een ruimte en ziet een SO op haar buik liggen.
Je kijkt of het veilig is om de ruimte te betreden:
Als het niet veilig is (rook, CO-gas, elektrische kabels Hoogspanning) blijf
je buiten en bel je 1-1-2.
Als het wel veilig is ga je naar het SO toe en benaderd haar vanaf de
gezichtszijde.
Door voorzichtig éénmaal de schouders naar beneden te drukken en tegelijkertijd te roepen ‘Gaat het’ controleer je het bewustzijn en stel je vast of
er hulp geboden moet worden of dat ze bijvoorbeeld ligt te slapen.
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Bij een bewusteloos SO gaan we haar op de rug draaien.
Zodra ze op de rug ligt gaan we ABCDE toepassen:
A, is de ademweg vrij?
B, haalt ze adem, minimaal 2 effectieve ademhalingen per 10 seconden?
C, is er circulatie? Als er goede ademhaling is dan dat geen probleem.
Maar géén ademhaling betekend ook (meestal) géén circulatie! En dus
het reanimatie-protocol gebruiken.
D, wordt er geheel niet gereageerd door het SO. dan melden we dus de U
in de D aan 1-1-2.
We leggen het SO in de stabiele zijligging.
Controleer elke minuut gedurende 10 seconden of er nog ademhaling is.
E, we proberen te achterhalen wat het SO mankeert. Hoe is zij daar op de
grond terechtgekomen?
Het lijkt allemaal erg nieuw maar met het voorbeeld heb ik geprobeerd
duidelijk te maken dat we de handelingen al doen. Ze hebben alleen een
naam gekregen en een logische volgorde waardoor we niets meer kunnen
vergeten, ook niet in de melding naar 1-1-2, huisartsenpost of ambulance
personeel.
Tot zover het ABCDE voor de EHV, weet u nog: Eerste Hulp Verlener!
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Lezingen februari 2017
In de maand februari worden er bij EHBOvereniging Snelverband een vijftal verschillende lezingen gegeven. Het is mogelijk om naar alle lezingen
te gaan.
De lezingen beginnen om 20.00 uur, de zaal is open vanaf 19.30
uur.
Woensdag 1 februari 2017
Lezing door de heer Gerard Hoohenkerk. Hij is cardioloog en komt een lezing geven over hartproblematiek.
Donderdag 2 februari 2017
Lezing door de Hersenstichting. De lezing gaat over hersenletsel en de gevolgen.
Donderdag 9 februari 2017
Lezing door de heer Alex van der Valk. Hij komt een lezing geven over onderkoeling.
Dinsdag 14 februari 2017
Lezing door mevrouw Sarah Hoenderdos. Zij komt een lezing geven over
sportletsels
Woensdag 15 februari 2017
Lezing door mevrouw Anita Bruijns, Zij komt een lezing geven over de
GGZ, met voornamelijk de persoonlijkheidsstoornissen. Dit zal een stukje
theorie zijn en verder praktijkverhaal.
Omdat wij graag willen weten hoeveel mensen we kunnen verwachten,
vragen wij om voor 15 januari even een mail te sturen via:
snelverband@gmail.com.

De lezingen zijn gratis voor leden van EHBOvereniging Snelverband, voor
niet-leden bedragen de kosten € 2,50 per lezing.
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Botbreuken
Kenmerken botbreuken
Pijn. Soms een abnormale stand of beweeglijkheid van het lichaamsdeel.
Als de huid door de breuk is beschadigd, is er sprake van een open botbreuk.
Wanneer er geen sprake is van een abnormale stand of beweeglijkheid is
een botbreuk niet altijd goed te onderscheiden van een kneuzing of verstuiking.
Wat te doen bij een botbreuk





Zorg dat het getroffen gedeelte zo onbeweeglijk mogelijk wordt gehouden in de positie waarin het wordt aangetroffen.
Dek een eventuele wond steriel of zo schoon mogelijk af.
Vervoer naar het ziekenhuis is noodzakelijk.

Gebroken arm




Ga met het slachtoffer naar het ziekenhuis.
Laat het slachtoffer zelf de arm vasthouden.

Gebroken been




Beweeg het been niet.



Bel 1-1-2.

Leg een opgerolde deken of jassen
langs het gebroken been.

Bel 1-1-2 bij






Beenbreuken.
Open botbreuken.
Wanneer het slachtoffer zich niet goed voelt, bleek ziet en transpireert.

Stoornis in het bewustzijn.

Bron: EHBO.nl (Oranje Kruis)
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