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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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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
Nazorg
Johan de Wildt

06-13 34 78 37

Oefenavonden
Afmeldingen voor een oefenavond graag aan het secretariaat doorgeven.
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Beste EHBO’ers,

Van het bestuur

Als u goed voorbereid op weg wil gaan is het verstandig om een EHBO
doos in de auto te hebben liggen. In een aantal landen is het
zelfs verplicht om een verbandtrommel in de auto te hebben, zoals bv. in
onze buurlanden Duitsland en België. Andere landen die deze verplichting
ook hebben zijn: Bulgarije, Estland, Griekenland, Hongarije, Kroatië, Letland, Litouwen, Turkije, Oekraine, Oostenrijk, Roemenië, Rusland, Servië
en Montenegro, Slovenië, Slowakije, Tsjechië, Macedonië en Wit-Rusland.
Bij EHBO vereniging Snelverband bestaat de mogelijkheid om een EHBOrugtas of -koffer aan te schaffen, natuurlijk met de benodigde inhoud. Een
aantal leden die regelmatig evenementen helpen verzorgen hebben er al
aangeschaft. Heeft u hier interesse in? Neem contact op met onze secretaris Gabriëlle Venix-De Graaf.
Snelverband vult de EHBOtas aan indien er materialen bij een evenement
gebruikt zijn.
Het is niet alleen heel leuk om mee te doen met een evenement, maar als
EHBO'er kun je ook zo werkervaring opdoen, waarbij je zo de praktijklessen kunt toepassen. Deze evenementen zijn heel divers: van een open
dag bij een Kinderboerderij tot een Wandel4Daagse. Interesse om een
keer mee te doen? Stuur een berichtje aan: Snelverband@gmail.com.
Een leuke bijkomstigheid is dat er een vergoeding wordt overgemaakt aan
de EHBO'er en niet wordt gestort in de verenigingskas, dit omdat wij het
als bestuur van EHBO vereniging Snelverband heel belangrijk vinden dat
onze EHBO'ers praktijkervaring opdoen en een vergoeding is een extra
motivatie. Want oefenen met een LOTUS is natuurlijk zinvol, maar een
echt slachtoffer helpen is natuurlijk waarvoor wij het doen.
Want...
Het EHBO-lied

(lied van Herman Finkers):

"Zie ik na de reclame weer beelden van 't front
Waar jongens elkaar verminken, creperen zwaar gewond
Of een man wiens tong wordt uitgerukt omdat ie de waarheid zei
Dan voel ik het van binnen, dan breekt er iets in mij, want
EHBO is m'n lust en mijn leven
EHBO, mag ik de pleisters even
't Is enig in zijn soort
Het heeft mij altijd al bekoord
EHB, o EHB, o daarvoor doe ik een moord
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'k Heb om de tuin een muur gebouwd en daar op de bovenkant
Glazen scherven ingemetseld met een goeie scherpe rand
Naast de deur een plingplongbel met daarop twee-twintig volt
Wie dan nog gezond de trap opkomt wordt door de hond gemold, want
EHBO is m'n lust en mijn leven
EHBO, mag ik de pleisters even
't Is enig in zijn soort
Het heeft mij altijd al bekoord
EHB, o EHB, o daarvoor doe ik een moord
Ik heb een zoontje, tien jaar oud, die is psychisch gefixeerd
Op z'n vader die hij haat, het is enorm gecompliceerd
't Schijnt een trauma iets te zijn. Het houdt met Oedipus verband
Ik heb d'r een pleister op geplakt want ik heb alleen verstand van
EHBO is m'n lust en mijn leven
EHBO, mag ik de pleisters even
't Is enig in zijn soort
Het heeft mij altijd al bekoord
EHB, o EHB, o daarvoor doe ik een moord
Het leven valt soms zwaar. Het kan vaak moeilijk gaan
Door treurigheid en sleur kan ik het niet meer aan
Dan zit het mij niet mee. Ik denk aan scheermes en aan gif
Ik denk van tien hoog naar benee en dan lag ik al weer grif, want
EHBO is m'n lust en mijn leven
EHBO, mag ik de pleisters even
't Is enig in zijn soort
Het heeft mij altijd al bekoord
EHB, o EHB, o daarvoor doe ik een moord"

Het is natuurlijk geweldig dat Herman Finkers zelfs een EHBO lied heeft
gemaakt. Dat is best een eer. Maar er zit natuurlijk een betekenis in. Zorg
er als EHBO'er ervoor dat je in elk geval niet zelf ongelukken veroorzaakt.
Dus niet appen als bestuurder in een rijdende auto. Het blijkt zo te
zijn dat één op de acht automobilisten weleens berichten verstuurt van
achter het stuur. Met de telefoon aan het oor bellen, dus niet-handsfree,
doet bijna één op de tien automobilisten, meldt het Centraal Bureau voor
de Statistiek (CBS).
Wij gaan ervan uit dat deze oproep aan onze leden voldoende is om bewust te worden van onze verantwoordelijkheid. Als EHBO' er is het natuurlijk belangrijk dat je in eerste instantie een ongeluk voorkomt en dat je
niet in actie hoeft te komen.
We wensen u allen een mooi zinvol EHBO leerjaar toe zonder ECHTE ongelukken.
Hartelijke groeten,
Annemarie Konincks
Vooorzitter EHBO vereniging Snelverband
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Aanpassing oefenavonden
Tijdens de algemene ledenvergadering gehouden op 10 mei
2017 is besloten om een wijziging door te voeren in het aantal oefenavonden. Ook is besloten om de lessen op donderdag niet meer te geven en een zaterdagochtendles toe te
voegen.

In het vervolg worden er herhalingslessen gegeven op de:
1e woensdag
19.30 - 21.30 uur
2e dinsdag
19.30 - 21.30 uur
3e woensdag
19.30 - 21.30 uur
3e zaterdag
10.00 - 12.00 uur
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Overzicht oefenavonden
september t/m december 2017

September 2017
Woensdag
06 september
Dinsdag
12 september
Zaterdag
16 september
Woensdag
20 september

19.30
19.30
10.00
19.30

uur
uur
uur
uur

Oktober 2017
Woensdag
Dinsdag
Woensdag
Zaterdag

19.30
19.30
19.30
10.00

uur
uur
uur
uur

November 2017
Woensdag
01 november
Dinsdag
07 november
Woensdag
15 november
Zaterdag
18 november

19.30
19.30
19.30
10.00

uur
uur
uur
uur

December 2017
Woensdag
06 december
Dinsdag
12 december
Zaterdag
16 december
Woensdag
20 december

19.30
19.30
10.00
19.30

uur
uur
uur
uur

04
10
18
21

oktober
oktober
oktober
oktober
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Overzicht oefenavonden
januari t/m april 2018

Januari 2018
Woensdag
Dinsdag
Woensdag
Zaterdag

Reanimatie (op inschrijving!)
03 januari
19.30 uur
09 januari
19.30 uur
17 januari
19.30 uur
20 januari
10.00 uur

Februari 2018
Woensdag
Dinsdag
Zaterdag
Woensdag

Reanimatie (op inschrijving!)
07 februari
19.30 uur
13 februari
19.30 uur
17 februari
10.00 uur
21 februari
19.30 uur

Maart 2018
Woensdag
Dinsdag
Zaterdag
Woensdag

07
13
17
21

maart
maart
maart
maart

19.30
19.30
10.00
19.30

uur
uur
uur
uur

April 2018
Woensdag
Dinsdag
Woensdag
Zaterdag

04
10
18
21

april
april
april
april

19.30
19.30
19.30
10.00

uur
uur
uur
uur
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“Hoe was het ook alweer?”
Op weg naar de herhalingslessen vraagt iedere EHBO’er zich dat weleens
af. Je bent niet dagelijks met de lesstof bezig en kennis die je niet dagelijks toepast zakt weg.
Daarom deze casus:
Bloedsuikergehalte
Tijdens uw boodschappenronde in de buurtsupermarkt ziet u een medewerker richting kassa rennen. Intuïtief vermoedt u als EHBO’er dat uw hulp
nodig kan zijn. Inderdaad, bij de kassa’s zit een bejaarde man, ondersteund door een eveneens bejaarde dame, scheefgezakt op het zitje van
zijn rollator. U meldt zich als EHBO’er bij de supermarktmedewerkers. De
vrouw die bij de kennelijk onwel geworden man aanwezig is, is zijn echtgenote. De man reageert traag op aanspreken en zakt weg. Zijn vrouw zegt
dat hij tijdens het boodschappen doen over hoofdpijn klaagde, duizelig
werd en begon te trillen, te gapen en te zweten. Bij de kassa is hij even op
zijn rollatorstoeltje gaan zitten, maar hij glijdt nu opzij, reageert niet meer
en raakt bewusteloos. U denkt aan het volgende ziektebeeld en handelt als
volgt:
A.

Een te laag bloedsuikergehalte, met als eerste hulp meneer in stabiele zijligging te leggen, wat stroop uit een flacon uit de supermarkt
in zijn mond te gieten en het laten bellen van de huisartsenpost.

B.

Een te hoog bloedsuikergehalte, met als eerste hulp meneer in stabiele zijligging te leggen en het laten bellen van de huisartsenpost
met verzoek om advies.

C.

Een te laag bloedsuikergehalte, met als eerste hulp meneer in stabiele zijligging te leggen, een suikerklontje in zijn mond te stoppen
en het laten bellen van de huisartsenpost met verzoek om advies.

D.

Een te laag bloedsuikergehalte, met als eerste hulp meneer in stabiele zijligging te leggen en 112 te (laten) bellen.

Antwoord op de laatste pagina van het boekje
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Eerste hulp bij geleidehondbaas
Iemand met een geleidehond heeft eerste hulp nodig. Als EHBO’er weet je
wat je moet doen om een persoon in nood te helpen, maar hoe kun je op
zo’n moment het beste met de bijbehorende geleidehond omgaan?
Wanneer het slachtoffer een geleidehond bij zich heeft, is dat een goede
indicatie dat deze persoon een bepaalde beperking heeft. In veruit de
meeste gevallen staat er op het tuig of het dekje aangeven om welke soort
hond het gaat. Je kunt hierbij denken aan blindengeleidehonden, assistentiehonden, buddyhonden en autismegeleidehonden.
Behandel de geleidehond als huishond
Voor al deze honden geldt dat je ze, wanneer de baas bijvoorbeeld onwel
is geworden, gewoon kunt behandelen als een huishond. Je kunt het beste
de hond meenemen naar een rustige plek of andere ruimte, zodat je eerste
hulp kunt verlenen. Verleen je eerste hulp aan iemand die blind is? Vergeet
dan niet duidelijk te vertellen wat je allemaal gaat doen bij die persoon. Hij
of zij kan dat immers niet zien.
Zoek contact met de geleidehondenschool
Een geleidehond wil bij zijn baas blijven. Pak de geleidehond nooit bij de
beugel, maar altijd aan de riem. Laat hem zicht houden op zijn baas en het
liefst meegaan naat het ziekenhuis. Doe bij een blindengeleidehond ook
even de beugel en het tuig af, zodat deze zich vrij kan bewegen aan de
lijn.
Het is belangrijk om snel contact te
zoeken met de KNGF geleidehonden.
Dan kan er snel voor opvang worden
gezorgd als de baas door het opgelopen letsel even niet voor de hond
kan zorgen.
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Inschrijfformulier
Reanimatie 2018
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 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:
Januari 2018
0 Woensdag
0 Dinsdag
0 Woensdag
0 Zaterdag

03
09
17
20

januari
januari
januari
januari

19.30
19.30
19.30
10.00

uur
uur
uur
uur

Februari 2018
0 Woensdag
0 Dinsdag
0 Zaterdag
0 Woensdag

07
13
17
21

februari
februari
februari
februari

19.30
19.30
10.00
19.30

uur
uur
uur
uur
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“Oh ja!”
Antwoord:
De beschreven verschijnselen duiden op een te laag bloedsuikergehalte: de
situatie staat beschreven in de 27e druk van het Oranje Kruisboekje, bij de
ziekten en letsels die een stoornis in het bewustzijn veroorzaken, bladzijde
80. Hoofdpijn en duizeligheid, gapen, trillen en zweten passen daarbij. Zou
meneer nog alert reageren en bent u er zeker van de meneer bekend is als
suikerpatiënt (diabeet), bijvoorbeeld omdat zijn echtgenote u dat vertelt,
dan mag zoetigheid worden toegediend.
Bij deze bewusteloos rakende man mag dit niet, en is het de vraag of het
smeren van wat honing of stroop in de wangzak en wangmassage (tip in
het Oranje Kruisboekje, bladzijde 80) in deze situatie is aangewezen.
Dus: stabiele zijligging toepassen en 112 (laten) bellen. Krijgt u de telefoon zelf in handen, dan kunt u de centralist alvast doorgeven om welke
verschijnselen het gaat. Antwoord D is dus juist.
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