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Penningmeester
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Adresgegevens
“Eigen Gebouw”
EHBO Vereniging ‘Snelverband’
Raadhuisstraat 11
2022 DK Haarlem
Postadres “Snelverband”
EHBO Vereniging Snelverband
T.a.v. Secretariaat
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2033 BK Haarlem
E-mailadres “Snelverband”
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Kaderinstructeurs
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
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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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Beste leden,

Van het bestuur

Het nieuwe EHBO lesjaar is aangebroken. Tijd om terug te kijken op de afgelopen
jaar, maar het is vooral belangrijk om vooruit te kijken naar het komende jaar en
daarna...
Gerrie Meijer heeft al enige tijd geleden aangegeven geen herhalingslessen meer te
willen geven voor “Snelverband”. Ze houdt zich wel beschikbaar voor het les geven,
maar dan alleen in uiterste noodgevallen. We zijn blij dat zij zich al deze jaren heeft
ingezet voor de EHBO vereniging. Er is een tijd geweest dat ze er als instructeur
opeens helemaal alleen voor stond. Ze heeft toen vrijwel alle lessen kunnen opvangen.... Nu is ze in een andere levensfase beland en doet ze langzaamaan een stapje
terug.
Gelukkig is het instructeursteam inmiddels uitgebreid met: Johan de Wildt, Roel van
de Polder en ondergetekende. Helaas is Roel van de Polder de komende tijd door
persoonlijke omstandigheden niet inzetbaar. Hij heeft zelf een korte toelichting geschreven. We willen hem in elk geval veel sterkte toewensen bij zijn herstel en beseffen als bestuur dat dit nog wel even gaat duren.
Nu zal de oplettende lezer van dit voorwoord constateren dat er op dit moment
maar twee instructeurs over blijven: Johan de Wildt en ondergetekende. Helaas
werken wij allebei in roosterdienst, dus het rond krijgen van de planning is een
mooie puzzel geworden. Het zal voorkomen dat er lesavonden komen te vervallen,
omdat de instructeurs allebei aan het werk zijn of andere verplichtingen hebben. Wij
beseffen dat dit voor de EHBO vereniging geen ideale situatie is.
Gelukkig is er een actieve EHBO'er bereid gevonden om de Instructeursopleiding bij
de NODE te gaan volgen. Paul Meulman start hier in september al mee. We wensen
hem veel succes!
Als andere leden interesse hebben in de opleiding tot instructeur of de LOTUS, neem
contact op met het secretariaat. Dan kunnen we kijken naar de mogelijkheden.
Het is belangrijk dat we SAMEN ervoor zorgen dat “Snelverband” voldoende gekwalificeerde instructeurs en LOTUSsen heeft.
Het is ook belangrijk dat we SAMEN de lessen maken. Als er ideeën zijn voor lesonderwerpen of gastsprekers, laat dit het secretariaat dan weten via snelverband@gmail.com.
Via deze weg wens ik iedereen een mooi EHBO lesjaar toe, we maken SAMEN de
vereniging!
Annemarie Konincks,
Voorzitter EHBO vereniging Snelverband
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Nijmeegse vierdaagse 2019, een schokkend verhaal.
Zoals velen van jullie weten ga ik al een paar jaar (dit jaar voor de 3 de keer) naar
Nijmegen om daar onder de vlag van het Rode Kruis als hulpverlener voor EHBO en
blaarbehandeling een weekje door te brengen. Zo ook dit jaar.
Ik vertrek op maandagochtend via Zaandam om met een Rode Kruis auto naar Nijmegen mee te rijden. Na een introductiedag op maandag (oa. kennismaking team,
buurtverkenning en introductie nieuwe porto’s) is het dan zover.
Dinsdag draait mijn team een EHBO-dienst bij de post aan de Oostersingel. Hier
hebben we vooral warmteletsels behandelt, een enkele pleister geplakt, maar verder
een rustige inzet.
De volgende dag (woensdag) maken wij ons op om naar de post in Beuningen te
gaan, hier gaat het echte werk beginnen. We gaan blaarbehandeling doen. Na het
ontbijt, het is dan inmiddels even over 06.00u, krijgen we de briefing; wat kunnen
we verwachten, wat zijn de weersvooruitzichten, hoeveel deelnemers gaan er starten etc. Echter… bij mij gaat het licht uit: Ik ben getroffen door een hartinfarct met
boezemfibrilatie. Er zijn een kleine 160 hulpverleners, een medisch team (artsen en
verpleegkundigen) en 60 AED’s aanwezig.
Binnen 30 seconden wordt gestart met de reanimatie en een paar seconden later is
de AED aangesloten. Na een tweetal schokken en 6,5 minuut (geheugen van de
AED) ben ik weer ‘bij’ en wordt door de inmiddels gearriveerde ambulance vervoerd
naar een ziekenhuis in Nijmegen. Hier word ik gestabiliseerd en gereed gemaakt
voor een operatie (dotterbehandeling). Een dotterbehandeling is een operatie aan
de kransslagader van het hart en wordt tegenwoordig via een klein sneetje in de
pols uitgevoerd en dan via de slagader met een katheter naar het hart. Een ballonnetje blaast de vernauwing op en er wordt een stent geplaatst. En dat allemaal via
dat kleine gaatje in de pols, respect voor de cardioloog!
Om 09.00u lig ik in een bed in een kamer met de vraag ‘wat is er allemaal gebeurd’.
Ondertussen zijn mijn vrouw en zoon onderweg van huis naar Nijmegen. Ik word
bijgestaan door een vrijwilliger van het Rode Kruis die meegereden is naar het ziekenhuis in Nijmegen. Dankzij de goede zorgen van het medisch team in Nijmegen
en snelle reanimatie is er geen gevolgschade aan mijn hart en hersenen ontstaan.
Omdat ik stabiel ben is besloten, in overleg met mijn vrouw, om mij naar het Rode
Kruis Ziekenhuis in Beverwijk over te brengen. Diezelfde middag is er een ambulance beschikbaar om een ‘bewaakte rit’ naar Beverwijk uit te voeren. Ik heb hier bijna
een week aan de monitor gelegen en mocht daarna weer naar huis.
Als ik dit schrijf ben ik inmiddels aan het revalideren (derde week) en zijn we 6 weken na het incident verder. Er is een heleboel gebeurd, zowel fysiek als emotioneel.
Een en ander begint nu een plekje te krijgen. Ik zal nog geruime tijd moeten revalideren en mijn gezin moet ook aan het idee wennen aan de nieuwe situatie. Ik ben
tenslotte ruim 6 minuten klinisch dood geweest.
Als alles goed gaat zal ik later in het jaar mijn neus weer laten zien tijdens een van
herhalingsavonden en wellicht volgend jaar weer als instructeur.
Met hartelijke groet,
Roel van de Polder
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Overzicht oefenavonden
september t/m december 2019

September 2019
Woensdag
04 september
Dinsdag
10 september
Woensdag
18 september
Zaterdag
21 september

19.30
19.30
19.30
10.00

Oktober 2019
Woensdag
Dinsdag
Woensdag
Zaterdag

02
08
16
19

oktober
oktober
oktober
oktober

19.30 uur
19.30 uur
GEEN LES !!!!
10.00 uur

November 2019
Woensdag
Dinsdag
Zaterdag
Woensdag

06
12
16
20

november
november
november
november

19.30 uur
19.30 uur
10.00 uur
GEEN LES !!!!

December 2019
Woensdag
Dinsdag
Woensdag
Zaterdag

04
10
18
21

december
december
december
december

GEEN LES !!!!
19.30 uur
19.30 uur
10.00 uur

uur
uur
uur
uur
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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.
Steekpartij
Tijdens een popfestival komt er een oproep van de beveiliging voor de
EHBO-post. Een uit de hand gelopen ruzie op het feestterrein heeft geleid
tot een steekpartij waarbij een feestganger met een mes in zijn bovenbeen
is gestoken. Collega’s van de beveiliging hebben de dader met het mes al
bij de uitgang overmeesterd. Politie en ambulance zijn al gewaarschuwd.
Een beveiliger zal de ambulance opvangen bij de ingang van het terrein.
Twee EHBO’ers vertrekken onmiddellijk naar het slachtoffer. Aangekomen
bij het, op de grond liggende, slachtoffer zien de EHBO’ers dat de broek op
de plek waar het mes kennelijk het bovenbeen in is gegaan kletsnat is van
het bloed en dat zich op de grond een rode plas begint te vormen. Op weg
naar het slachtoffer hebben de EHBO’ers al handschoenen aangetrokken.

Wat is de Eerste Hulp?
A.
EHBO’er 1 drukt de bovenbeenslagader af in de lies, EHBO’er 2 knipt de
doordrenkte broekspijp open en legt een wonddrukverband aan.
B.
EHBO’er 1 houdt het getroffen been omhoog, EHBO’er 2 knipt de bebloede
broek open en legt een wonddrukverband aan.

Antwoord:
Uit oude Oranje Kruisboekjes leerden EHBO’ers die al lang meedraaien nog
in 1976 dat bij een slagaderlijke bloeding uit het been de liesslagader
moest worden dichtgedrukt. Althans indien de bloeding door druk op de
wond niet zou stoppen. De cursist leerde waar het drukpunt zat in de
schaamstreek. De praktische beoefening van het afdrukken in deze intieme
zone leverde, herinneren oudere EHBO’ers zich nog wel, in de les altijd wel
enige gêne op bij de leerlingen. Tegenwoordig zou de dichtdrukker wellicht
moeten vrezen in een “Me-too”discussie terecht te komen.
Ongetwijfeld heeft het een medisch-technische achtergrond dat het Oranje
Kruisboekje nu uitsluitend het uitoefenen van forse druk op de wond voorschrijft. Slagaders afdrukken tussen de wond en het hart zoals in de lies, is
er niet meer bij. Stellig omdat stevig drukken op de wondplaats al effectief
genoeg is om een bloeding te stoppen.
Daarom zijn A en C fout.
B is ook fout, want met alleen het hoog leggen van het been zal de bloeding niet stoppen en dat betekend gevaarlijk tijdverlies.
Antwoord D is wat het Oranje Kruisboekje thans voorschrijft: druk op de
wond geven. De opgevouwen handdoek is kennelijk meteen gebruiksklaar.
Een steriel gaas of een snelverband uitpakken kost tijd en heeft geen zin,
omdat de broek er nog tussen zit. Dan maar meteen het pakketje van de
handdoek, erop leggen en blijven drukken tot de ambulance er is.

D.
EHBO’er 1 drukt, met in zijn handen, de tot een klein opgevouwen handdoek die in de verbandtas zat, onmiddellijk stevig op de plek waar men het
bloed door de broek ziet opwellen.
C.
EHBO’er 1 knipt de bebloede broek open om de wond te kunnen zien,
EHBO’er 2 drukt intussen de liesslagader dicht.
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