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Bestuursleden
Voorzitter
Annemarie Konincks
Vicevoorzitter 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
Gerrie Meijer – van Mierlo
Annemarie Konincks
Roel van de Polder
Johan de Wildt
Lotus
Carla van Deventer - Zwagerman
Annemarie Konincks
Roel van de Polder
Vera Raadsen
Tonnie Schoot Uiterkamp - Wierda
Kelly Lee Steen
Johan de Wildt
Nazorg
Johan de Wildt

06 - 13 34 78 37

Lestijden
1e
2e
3e
3e

woensdag
dinsdag
woensdag
zaterdag

19.30
19.30
19.30
10.00

-

21.30
21.30
21.30
12.00

uur
uur
uur
uur

Afmeldingen voor een herhalingsles graag aan het secretariaat doorgeven,
via snelverband@gmail.com of 023 - 525 49 31.
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Van het bestuur
Beste leden,
"De beste wensen voor het nieuwe jaar en een gelukkig en gezond 2019
toegewenst!" Dit zeggen we allemaal bij het zien van vrienden, familie,
kennissen en collega's. Mensen die elkaar beter kennen en we vaker spreken vragen we naar de goede voornemens voor dit jaar.
Wat heeft u als goed voornemen?
Vaak wordt als goed voornemen genoemd, meer sporten of stoppen met
roken en/of drinken. Denk eens aan het aanmelden bij burgerhulpverlening, of een initiatief te starten voor het geven van EHBO-lessen op
de school van uw kinderen, sportvereniging, kerk, of straat.
Hangt er bij u bijvoorbeeld een AED in de buurt? Is deze goed bereikbaar?
Ook buiten kantooruren?
Wie in uw straat kan reanimeren? Is het een idee om anders een korte
cursus te organiseren en dat er daarna een reanimatie-estafette georganiseerd wordt? Met zo'n soort actie zullen waarschijnlijk ook jongeren mee
willen doen.
Kortom: Dit jaar wordt het goede voornemen: SAMEN in actie te komen,
om ervoor te zorgen dat op meer plekken in ons land de reanimatieoproepnetwerken beter gevuld worden met voldoende vrijwilligers.
Doet u ook mee?
Indien u een initiatief opstart kan EHBO-vereniging Snelverband dit zeker
ondersteunen, neem daarvoor contact op met het bestuur om te bespreken in welke vorm de EHBO-vereniging hieraan zou kunnen bijdragen.
Wij wensen u een goed 2019 en een goede startt van uw "EHBOvoornemen"!
Met vriendelijke groeten namens EHBO-vereniging Snelverband,
Annemarie Konincks,
Voorzitter EHBO vereniging Snelverband
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Overzicht oefenavonden
januari t/m april 2019

Januari 2019
Woensdag
Dinsdag
Woensdag
Zaterdag

Reanimatie (op inschrijving!)
02 januari
GEEN LES
08 januari
19.30 uur
16 januari
19.30 uur
19 januari
10.00 uur

Februari 2019
Woensdag
Dinsdag
Woensdag
Zaterdag

Reanimatie (op inschrijving!)
06 februari
19.30 uur
12 februari
19.30 uur
20 februari
19.30 uur
23 februari
10.00 uur

Maart 2019
Woensdag
Dinsdag
Woensdag

06 maart
12 maart
20 maart

19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur

April 2019
Woensdag
Dinsdag
Woensdag
Zaterdag

03
09
17
20

19.30
19.30
19.30
10.00

april
april
april
april

uur
uur
uur
uur

In de maand maart worden een drietal lezingen gegeven, de onderwerpen
worden nog bekend gemaakt.
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Indeling Reanimatie
januari en februari 2019

Dinsdag 8 januari 2019
1
Joke Benjert
2
Nico Benjert
3
Frits Looij
4
Ingrid Mikx
5
Ellen van der Wolf
6
Maranda van der Wolf
7
Vera Raadsen
8
Erwin Venix
9

Dinsdag 12 februari 2019
1 Karin vd Sluis
2 Herman van Dalen
3 Koos Broekhof
4 Tamara Meijer
5 Debora Kerremans
6 Anton Meijering
7 Petra Blankert
8 Jan van den Dam
9

Woensdag 16 januari 2019
1
Irene Kok
2
Nicolien Giling
3
Carla Steemers
4
Nikita Winkel
5
Peter de Wildt
6
Kelly Steen
7
Diana den Braven
8
John Bartels
9
Hawa van Andel

Woensdag 20 februari 2019
1 Karin Ennik
2 Lia Vlemmings
3 Robby van Altena
4 Elly van Altena
5 Agnes Hulsebosch
6 Nico Verton
7
8
9

Zaterdag 19 januari 2019
1
Rob Jordaan
2
Raymon Busé
3
Gonda Robben
4
Corine Kalbfleisch
5
Lotte Brouwer
6
Jacqueline Schildwacht
7
Carla van Deventer
8
Saskia der Kinderen
9
Liesbeth vd Kuyl

Zaterdag 23 februari 2019
1 Jolanda Groenewoud
2 Linda Bon
3 Carina Hipke
4 Ronald Hoogzaaf
5 Rayan Bikha
6 Bart de Veen
7 Sebastiaan van Polen
8
9
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Hoe was het ook alweer?
Op weg naar de herhalingslessen vraagt iedere EHBO’er zich dat wel eens
af. Je bent niet dagelijks met de lesstof bezig en kennis die je niet toepast
verwatert, zakt weg. Hieronder een meerkeuzevraag over een onderwerp
uit de lesstof.

Onderkoeling
In een ijskoude, winderige, winternacht rijdt u als bestuurder van uw camperbus, met een kennis als passagier, over een stille dijk in een landelijk
gebied. Naast de dijk is een sloot. In een flauwe bocht ziet u de knipperlichten van een langs de weg geparkeerde auto. In het licht van uw koplampen ziet u iemand uit die auto door het gras van de dijk naar de slootkant lopen. U stopt, zet uw waarschuwingslichten aan, trekt snel uw gele
veiligheidshesje aan en gaat kijken wat er aan de hand is.
Een auto blijkt van de weg te zijn geraakt en staat
tot halverwege de ramen in de sloot. De bestuurder
zit er nog in, zijn hoofd is gelukkig boven water,
maar hij kan er niet zelf uit komen. Met behulp van
de andere aanwezigen ter plaatse lukt het u om de
bestuurder via de, in de moddersloot toch half open
gekregen, deur uit zijn auto op de kant te krijgen.
Er zit niemand anders in de auto, die al enkele uren
in de moddersloot blijkt te liggen.
De bestuurder heeft het ontzettend koud, maar hij rilt of klappertandt niet
meer. Zijn oren, lippen en vingers zien blauw, hij kan zijn handen nauwelijks meer bewegen en maakt een suffe indruk. Hij kan nog slechts onsamenhangend stamelen en haalt langzaam adem. Intussen heeft uw passagier al 112 gebeld.

Wat mankeert de bestuurder en wat is de voorgeschreven eerste hulp?
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A.
Lichte onderkoeling, slachtoffer vragen zijn natte jas uit te trekken
en naar uw camperbus begeleiden om daarin beschut op de ambulance te wachten.
B.
Lichte onderkoeling, slachtoffer jas uit laten trekken, naar de camperbus begeleiden. In de camperbus het slachtoffer in een reddingdeken inpakken en warme thee uit een nog in de camperbus aanwezige thermoskan geven.
C.
Ernstige onderkoeling, slachtoffer zo min mogelijk laten bewegen.
Met hulp van de andere aanwezigen al met reddingsdeken eromheen in de camperbus brengen en daar het slachtoffer verder inpakken met zo mogelijk de armen en benen apart.
D.
Ernstige onderkoeling, slachtoffer zo min mogelijke laten bewegen.
Met behulp van de andere aanwezigen al met reddingsdeken eromheen in de camperbus brengen en daar het slachtoffer verder inpakken met zo mogelijk de armen en benen apart. Drinken geven.

Antwoord:
Het slachtoffer is ernstig onderkoeld. Zo ernstig dat hij al suf is geworden en bewusteloos kan raken. Antwoorden A. en B. zijn daarom onjuist. In de camperbus brengen is de gewenste bescherming
tegen verdere afkoeling en met name tegen de wind. Bij bewegen
kan het prikkelbare hart in deze ernstige situatie voor een hartritmestoornis zorgen. Dus laat het slachtoffer zo min mogelijk bewegen. Vanwege de dreigende bewusteloosheid geen drinken geven.
Daarom is antwoord C. goed en D. niet.
Bron: Hulpverlenersmagazine februari 2018
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