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Annemarie Konincks
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Oefenavonden
Afmeldingen voor een oefenavond graag aan het secretariaat doorgeven.

4

Van het bestuur
Beste EHBO’ers,
De eerste helft van het seizoen 2017/2018 van Snelverband zit er al weer
op. Aan het einde van het jaar is altijd een goed moment om terug te kijken naar de mooie momenten die we samen beleefd hebben. We hebben
een gevarieerd team op sterkte van goed opgeleide instructeurs, LOTUS en
EHBO'ers. Daar mogen we als EHBO vereniging trots op zijn. Wij proberen
met het team ook een zo afwisselend mogelijk programma op te stellen
dat zoveel mogelijk inspeelt op actuele onderwerpen. Natuurlijk laten wij
ons graag ook inspireren door de leden, dus ideeën zijn altijd welkom.
"Eerste Hulp Bij Ongelukken" zijn kennis en vaardigheden die altijd blijven
en ook nodig zullen blijven. Ook al digitaliseert de maatschappij en wordt
allerlei werk overgenomen door robots... EHBO'ers zullen nodig blijven!
Want de meeste ongevallen spelen zich nog steeds af in de eigen directe
omgeving waarbij er niet meteen hulpmiddelen voorhanden zijn zoals in
een ziekenhuis. In en om het huis, op het werk en op straat gebeuren de
meeste ongelukken. Hiervoor zijn wij als EHBO'er dan ook opgeleid, om de
tijd van ongeveer een kwartier te kunnen overbruggen totdat de professionele hulpdiensten het kunnen overnemen.
Bij evenementen is het overigens een verplichting om minimaal twee
EHBO'ers per 500 bezoekers te regelen. De EHBO-post dient daarnaast
voorzien te zijn van een verbandkoffer. Het afgelopen jaar hebben diverse
leden meegeholpen bij evenementen in Haarlem en omstreken. We merken dat mensen hier veel voldoening uit halen. Niet alleen omdat je dan
onderdeel bent van het evenement, maar ook dat je er een betere EHBO'er
(en mens !) van wordt. Daarnaast is het een manier om onze EHBOvereniging te promoten. Wij willen dan ook iedereen daarvoor bedanken. Wij
kunnen als EHBO vereniging alleen voortbestaan als we ons samen inzetten voor onze vereniging. Interesse om deel te nemen? Graag een mailtje
aan onze secretaris: snelverband@gmail.com.
Om terug te komen op digitalisering. Vul de onderstaande link in op YouTube (Mister Bean First Aid) en geniet van de hilarische EHBO vaardigheden van Mister Bean. Het is duidelijk dat hij geen EHBO les bij Snelverband
heeft gevolgd...
https://www.youtube.com/watch?v=P9ju80SMWZY&t=44s
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Daarnaast hebben wij van iemand nog een EHBO filmpje van Snelverband
ontvangen dat ongeveer 100 jaar geleden is gemaakt:
https://www.youtube.com/watch?v=G7wBMu_AzoA
Ongelofelijk hoe het leven in de afgelopen 100 jaar is veranderd en hoe de
kennis op het gebied van EHBO is verbeterd. Daarnaast zien we ook het
belang om digitaal materiaal van onze EHBO Vereniging te bewaren, zodat
de traditie van EHBO voortgezet wordt. We hebben gelukkig een webmaster die regelmatig de website bijwerkt met actualiteiten en daarnaast is het
ook een archief geworden van onze vereniging.
Via deze digitale weg wenst het bestuur de leden een gezond en veilig
Nieuwjaar toe.
Laten we er samen weer een mooi jaar van maken.

Met vriendelijke groeten,
Annemarie Konincks
Voorzitter EHBO vereniging Snelverband
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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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Kijken maar niet helpen
Waarom omstanders passief reageren op noodsituaties
Bij medische noodgevallen en misdrijven komt het nogal eens voor dat
omstanders minder snel of niet ingrijpen, terwijl het slachtoffer direct hulp
nodig heeft. Omstanders negeren de situatie en lopen door, staan passief
toe te kijken of beginnen met hun smartphone te filmen. Deze duistere
kant van de menselijke interactie wordt in de sociale psychologie “het omstandereffect” genoemd.
Het omstandereffect komt vaker voor dan wordt gedacht, ook in ons dagelijkse leven. Bijvoorbeeld als iemand een muntje of pen laat vallen, dan
zijn de mensen minder snel geneigd om het op te pakken als er meerdere
omstanders zijn.
Volgens wetenschappers verklaren situationele factoren in noodsituaties
waarom omstanders geen helpend gedrag vertonen. Dit kan zijn omdat
omstanders zich niet verantwoordelijk voelen voor de situatie omdat er al
mensen aanwezig zijn. Daarnaast is het zo dat als omstanders om het
slachtoffer staan en ze ogen ontspannen, mensen minder snel geneigd zijn
om de situatie op te vatten als een noodsituatie.
Noodsituaties zijn vaak hectisch waarbij in korte tijd veel emoties vrij kunnen komen, zo ook bij de omstanders. Onderzoek wijst uit dat omstanders
vaak niet durven in te grijpen, omdat ze bang zijn voor de mogelijk nadelige gevolgen (bijvoorbeeld aangewezen worden als dader van een misdrijf
of zelf gewond raken) van hun helpende gedrag. Ook moeten ze zich
kwetsbaar opstellen tegenover een groep passieve toeschouwers die alles
zien wat ze doen. Deze negatieve gedachten zorgen ervoor dat omstanders
niet ingrijpen.
Er zijn verschillende stappen die omstanders moeten nemen om het omstandereffect om te keren. Om hulp te kunnen verlenen moeten omstanders als eerste de gebeurtenis opmerken, ten tweede een noodsituatie herkennen, ten derde de verantwoordelijkheid nemen om hulp te bieden en
ten vierde weten hoe zij hulp kunnen bieden.
Het spreekt voor zich dat het helpende gedrag kan worden versterkt door
mensen te scholen in weerbaarheid en Eerste Hulpvaardigheden. Zodat als
zij geconfronteerd worden met een noodsituatie, ze makkelijker over kunnen gaan tot het verlenen van de noodzakelijke eerst hulp.
Bron: EHBO.nl november 2017
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Indeling reanimatie
januari 2018
Woensdag 3 januari
1.
2.
3.
4.
5.

Tom Gilein
Kelly Steen
Vera Raadsen
Bart de Veen
Rob Jordaan

6.
7.
8.
9.
10.

Irene Kok
Ronald Hoogzaad

6.
7.
8.
9.
10.

John Bartels
Jan van Evert
Carina Hipke
Ingrid Mikx

6.
7.
8.
9.
10.

Rob van Altena
Elly van Altena
Frits Looij

Dinsdag 9 januari
1.
2.
3.
4.
5.

Nico Benjert
Joke Benjert
Peter Kuiper
Maranda vd Wolf
Ellen vd Wolf

Woensdag 17 januari
1.
2.
3.
4.
5.

Herman van Dalen
Nicolien Giling
Karin Ennik
Liesbeth vd Kuyl
Saskia der Kinderen

Zaterdag 20 januari
1.
2.
3.
4.
5.

Linda Bon
Erwin Venix
Raymon Busé
Peter de Wildt

6.
7.
8.
9.
10.
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Indeling reanimatie
Februari 2018
Woensdag 7 februari
1.
2.
3.
4.
5.

Nikita Winkel
Carla Steemers
Jolanda Groenewoud
Maarten Jansen
Lia Vlemmings

6.
7.
8.
9.
10.

Carla van Deventer

6.
7.
8.
9.
10.

Karin vd Sluis

Dinsdag 13 februari
1.
2.
3.
4.
5.

Petra Blankert
Nico Verton
Koos Broekhof
Anton Meijering
Jan vd Dam

Zaterdag 17 februari
1.
2.
3.
4.
5.

Gonda Robben
Corine Kalbfleisch
Lotte Brouwer
Jacqueline Schildwacht
Marli Huikeshoeven

6.
7.
8.
9.
10.

Woensdag 21 februari
1.
2.
3.
4.
5.

Debora Meijer
Tamara Meijer
Hawa van Andel
Agnes Hulsebosch

6.
7.
8.
9.
10.
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Uitgeslagen of losse tand
De uitgeslagen tand
Als een tand uit de kaak is geslagen, is het erg belangrijk dat die zo snel
mogelijk wordt gevonden. Als de tand n.l. te lang buiten de mond is,
droogt het wortelvlies dat op de wortel zit uit. Het wortelvlies is zeer belangrijk voor een goede genezing na het terugplaatsen van de tand in de
kaak. Als het wortelvlies is uitgedroogd, zal dat een goede genezing na het
terugplaatsen van de tand in de kaak belemmeren.
Houdt de tand altijd beet bij het glazuur en nooit bij de wortel! Door de
tand vast te houden bij de wortel, beschadigt n.l. het wortelvlies. Ook door
beschadiging van het wortelvlies wordt de genezing belemmerd en is de
kans op het uiteindelijke verlies groter.
Als de tand vies is geworden, dient die – indien mogelijk – goed schoon te
worden gemaakt door hem af te spoelen met fysiologisch zout of melk.
Fysiologisch zout zit soms in een EHBO doos maar u kunt het ook zelf maken door een mespuntje keukenzout op te lossen in een glas lauw water.
Om beschadiging van het wortelvlies te voorkomen, mag de tand in ieder
geval nooit worden afgespoeld onder de kraan en mogen beslist geen reinigingsmiddelen of instrumenten worden gebruikt. Bij het afspoelen onder
de kraan kan de tand bovendien in de afvoer verdwijnen!
Vervolgens dient de tand zo snel mogelijk te worden teruggeplaatst in de
kaak. Als de tand goed schoon is, kunt u dit eventueel zelf doen. Ga daarna altijd direct naar de tandarts voor controle en verdere behandeling. Als
u de tand echter liever niet zelf terugplaatst, de tand niet goed op zijn
plaats komt of de tand niet schoon is, gaat u zo snel mogelijk met de tand
naar de tandarts. Die zal de tand schoonmaken en terugplaatsen in de
kaak.
Het kan even duren voordat u bij de tandarts bent en er bestaat dan een
grote kans dat het wortelvlies in de tussentijd uitdroogt. Om uitdroging
van het wortelvlies te voorkomen, kan de uitgeslagen tand het beste in de
mond worden bewaard. De beste plaats in de mond is de ruimte tussen de
kiezen en de wang of onder de tong. Als de eigenaar erg jong is, wordt het
bewaren onder de tong afgeraden. De tand zou namelijk doorgeslikt kunnen worden! Als de tand niet in de mond kan worden bewaard, bewaar
hem dan in een glas met een beetje speeksel van de eigenaar of melk.
Gebruik melk, nooit koffiemelk of karnemelk!
Indien de juiste procedure wordt gevolgd en als de tand binnen twee uur
na het ongeval in de kaak is teruggeplaatst, bestaat een grote kans dat de
tand behouden kan worden.
Als er vuil in de wond is gekomen dan is het raadzaam om, na de behan-
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deling bij de tandarts, contact op te nemen met de huisarts. Die zal een
tetanusprik geven als blijkt dat onvoldoende immuniteit bestaat tegen tetanus. Bovendien dient men er op bedacht te zijn dat door het ongeval een
hersenschudding kan zijn opgetreden. Neem bij twijfel hierover contact op
met uw huisarts.
De behandeling van de uitgeslagen tand
De tandarts zal de uitgeslagen tand, nadat die goed is schoongemaakt,
terugplaatsen in de kaak. Het terugplaatsen van de tand gebeurt zonodig
onder plaatselijke verdoving.
Om ervoor te zorgen dat de tand tijdens de genezing goed op zijn plaats
blijft staan, zal de tandarts de tand met een zogenaamde spalk vastmaken
aan een aantal andere tanden. De spalk moet 1 tot 2 weken in de mond
blijven zitten. In de tussentijd kunt u beter geen hard voedsel eten. Omdat
het vaak niet mogelijk is om de omgeving van de uitgeslagen tand goed te
reinigen, kan het tandvlees ontstoken raken. Daarom zal de tandarts een
desinfecterend mondspoelmiddel voorschrijven waarmee 2 maal per dag
gespoeld moet worden. De tand zal, zolang de spalk nog in de mond zit,
regelmatig door de tandarts moeten worden gecontroleerd. Na het verwijderen van de spalk kan de tand weer normaal worden gebruikt.
Om de genezing te kunnen controleren, zal de tandarts röntgenfoto’s maken. Daarnaast zal de tandarts een wortelkanaalbehandeling uitvoeren in
de tand om verkleuring van de tand en ontsteking te voorkomen.
De losse tand
Als door een ongeval een tand verplaatst is, kunt u proberen om hem zelf
weer op zijn plaats te zetten. Daarna gaat u zo snel mogelijk naar de tandarts voor controle of evt. verdere behandeling.
Lukt het niet om zelf de tand op zijn plaats te zetten, dan dient de tandarts
dat zo snel mogelijk te doen. Ook als een tand losstaat door een ongeval,
moet u de tandarts daar snel naar laten kijken.
De behandeling van de losse tand
Tanden die na een ongeval verplaatst zijn in de kaak of losstaan, worden
op ongeveer dezelfde wijze behandeld als de uitgeslagen tand. Een tetanusprik is bij een verplaatste of losse tand meestal niet nodig en ook hoeft
lang niet altijd een wortelkanaalbehandeling te worden uitgevoerd. Houdt
wel rekening met een hersenschudding als gevolg van het ongeval; raadpleeg bij twijfel de huisarts.
Voorkomen losse of uitgeslagen tand
Een uitgeslagen, verplaatste of losse tand wordt vaak veroorzaakt door
sportbeoefening. Veel sporten geven een verhoogd risico op deze problemen. Door tijdens het sporten een goed passende gebitsbeschermer te
dragen, wordt dat risico sterk beperkt.
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