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Beste leden,
Dit nieuwsblad is onze manier om jullie op de hoogte te
houden van de ontwikkelingen binnen onze vereniging.

Geplande cursussen

EHBO kleine ongevallen, verkeersletsels en communicatie

Nieuwe cursus EHBO

Helaas valt de les van vanavond 26-3 door de regels rond het
Corona-virus uit. Als “pleister” sturen we jullie dit artikel:

16-11-2020

EHBO in het verkeer: materialen die iedereen in de auto heeft?
Water. Water is van belang om een tijdje op hulp te kunnen wachten. Zorg
dat je zeker in de zomer voor iedere inzittende een halve liter water in de
auto hebt. Ook kun je met water een oververhitte motor van de auto
afkoelen.
2. Pen en papier. Voor het opschrijven van een adres, route, of om een briefje
achter te laten als er een ongelukje gebeurt bij het inparkeren bijvoorbeeld.
Ook kun je een kenteken opschrijven en is het handig om een briefje op de
auto achter te laten als je de auto op de vluchtstrook moet laten staan en
hulp moet halen.
3. Een veiligheidshamer . Een veiligheidshamer kan helpen om snel uit de
autogordel te komen. Ook kan je zij of achterruiten kapot slaan. Heel handig
bij een auto op de kop of te water. Zorg dat hij vanuit de bestuurders stoel te
pakken is. Dus leg hem niet in het dashbordkast!
4. Veiligheidshesjes. Liefst voor iedere inzittende maar zeker voor de
bestuurder. Denk ook aan hesjes voor de kinderen als je bijvoorbeeld een
ruststop op een parkeerplaats maakt.
5. Gevarendriehoek. Laat het overige verkeer weten dat er verderop iets aan
de hand is. 100 meter achter de auto plaatsen.
6. Een eerste hulp pakket . Voor het zelfstandig verzorgen van kleine
ongelukjes of noodmaatregelen tot de professionele hulp arriveert.
7. Een zaklamp. Vooral buiten de randstad zijn de wegen slecht verlicht. Met
een zaklamp kun je spullen zoeken, heb je licht bij reparatie, kun je
bijschijnen voor eerste hulp verlenen en kun je seinen.
8. Handschoenen en/of een doekje. Een band vervangen kun je zelf doen. Het
is geen schoon klusje. Met deze uitrusting kan je toch netjes op je afspraak
verschijnen.
9. Startkabels. Een lege accu is erg vervelend. Met startkabels kun je de auto
starten. Vergeet niet de motor van de andere auto te laten draaien. (uitleg
ANWB).
Let op! Heeft de autorit geen echte haast bel dan de wegenwacht (ANWB
of andere pechhulp). Door ondeskundig gebruik kan vooral bij moderne
auto's door starthulp schade ontstaan aan de elektronica.
10. Ducktape. Handig voor allerlei reparaties. Ook lekkende slangen kunnen
hiermee tijdelijk gerepareerd worden.
1.
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Nieuwe cursus
Reanimatie/AED
15-12-2020
Examendatum EHBO-cursus
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Belangrijkste tips bij problemen in een tunnel:
1. Raak niet in paniek.
2. Rij nooit terug of keer niet.
3. Zet je alarmlichten aan om achterop komend verkeer te
waarschuwen.
4. Laat bij verlaten van de auto de sleutels in het contact voor de
hulpdiensten.
5. Volg de aanwijzingen via matrixborden, omroepinstallatie of
instructie van het tunnelpersoneel altijd op.

Lotusoefening
Ook de Lotusoefening van 7-5 moeten we voor dit jaar afblazen
in verband met de regels rondom het Corona-virus.

Nog meer belangrijk nieuws

Artikel 450 Wetboek v. Strafrecht

Uit ‘t veld

Verlenging diploma’s? verklaring van het Oranje Kruis
“Gelet op de h uidige omstandi gh eden is het voor zowel
oplei dingsi nstituten als Het Oranje Krui s niet mogelijk om EHBO
praktijksessies te organiseren waar de aan geleerde
vaardi gheden worden getoetst.
Mede hierdoor verlopen momenteel veel EHBO certifi caten
en diploma’s. Het Oranje Krui s past derh alve coulan ce toe tot
nader order on der verwi jzi ng naar de geldende re glementen.
Ten aanzien van h andhaving rondom de wet IKK ontving Het
Oranje Kruis inmi ddels positief bericht van GGD/GHOR. Voor
certificering welke momenteel verloopt en wettelijk verplicht
is gesteld voor on der meer pedagogisch mede werkers
werkzaam in de kinderopvang, bevestigen wi j u dat er geen
rede n i s tot bezorgdh eid over h et verlopen certificaat . U kunt
momenteel e envoudigweg niet vi a praktijksessie getoetst
worden op de aangeleerde EHBO competenties.”

Spa Francorchamps

Nieuwe materialen?
Onze voorzitter is erin geslaagd enkele oude materialen te
verkopen, o.a. brancards en Annies. Daardoor konden we een
aantal nieuwe poppen kopen: een Ambu man zonder benen,
een Ambu SAM torso, 10 Actar Reanimatie torso's en 2 nieuwe
trainings-AED’s van andere merken dan wel al hadden.

Hoogtepunten uit de lessen…..

En dan nog dit
Jaarvergadering?
In deze moeilijke tijden zien we ons helaas genoodzaakt onze
jaarvergadering uit te stellen tot het begin van het nieuwe
seizoen. Waarschijnlijk wordt de nieuwe datum vrijdag 18-9-2020.
We houden jullie uiteraard op de hoogte.
Bestuur
We zijn nog steeds dringend op zoek naar een nieuw,
enthousiast bestuurslid. Ben jij degene waarnaar we op zoek zijn,
stuur dan even een e-mailtje naar voorzitter @ehbo-beek.com!
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Geen herhalingslessen Reanimatie/AED?

EHBO toets: Reanimatie:
1. Waarop ligt de nadruk bij reanimatie?
Beademen.
Borstcompressies.
Bewustzijn controleren.
Bloedsomloop controleren.
2. Wat moet je NIET doen voor je met het reanimeren start?
1-1-2 bellen.
Het slachtoffer verplaatsen naar de begane grond.
Huisdieren opsluiten, de voordeur open zetten en het licht aan doen.
De ademhaling en het bewustzijn controleren.
3. Hoe lang moet de ademhaling gecontroleerd worden?
10 seconden.
5 seconden.
Tot je zeker bent van wel of geen ademhaling.
Tot de AED er is.
4. De goede manier van handelen bij een reanimatie van een volwassene is:
Let op gevaar, controleer bewustzijn, controleer ademhaling en circulatie, bel 112, start de
reanimatie (15 compressies, 2 beademingen), haal de AED of laat deze halen en sluit deze aan.
Zorg voor veiligheid, controleer bewustzijn, bel 1-1-2 en zorg voor een AED, controleer
ademhaling, start reanimatie (30 borstcompressies, 2 beademingen), sluit de AED aan zodra
beschikbaar.
Zorg voor veiligheid, spreek slachtoffer aan (en schudt aan), roep om hulp, controleer
ademhaling, (laat) 1-1-2 bellen en AED halen, start reanimatie (30 borstcompressies en 2
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beademingen), sluit de AED aan zodra beschikbaar.
Let op gevaar, controleer bewustzijn en ademhaling, (laat) 1-1-2 bellen en AED halen, start
reanimatie (30 borstcompressies, 2 beademingen), sluit de AED aan zodra beschikbaar.
5. Stelling 1: Iedere eerstehulpverlener (EHBO'er) mag een beademingsballon gebruiken.
Stelling 2: Een eerstehulpverlener (EHBO'er) mag niet reanimeren zonder een beademingsmasker of
beademingsdoekje.
Stelling 1 is juist.
Stelling 2 is juist.
Beide stellingen zijn juist.
Beide stellingen zijn onjuist.
6. Wat is de goede verhouding tussen borstcompressies / beademingen?
20 / 5
2 / 30
15 / 2
30 / 2
7. Hoe diep moet de borstkas worden ingedrukt?
10 cm.
5-6 cm.
Op het gevoel.
4-5 cm.
8. Wat is de frequentie van de borstcompressies?
30 keer in 1 minuten.
Zo snel als je kan.
100 - 120 keer per minuut.
Maximaal 100 keer per minuut.
9. Wat is GEEN rede om een reanimatie te stoppen?
Het slachtoffer geeft duidelijke tekenen van leven.
Je denkt dat het geen zin meer heeft.
Je bent volledig uitgeput.
Het ambulancepersoneel zegt dat je kan stoppen.
10. Als je met 2 hulpverleners bent:
moet je om de 2 minuten wisselen.
kan 1 reanimeren en de ander op de ambulance opwachten.
gaat 1 beademen en 1 geeft borstcompressies.
moet je bepalen wie het best kan helpen.

Pagina 4 van 8

Naslag
Afkortingen in de EHBO
A
ABCDE
Airway, Breathing, Circulation, Disability, Exposure
of Enviroment
ACLS
Advanced Cardiac Life Support
AED
Automatische Externe Defibrilator
ALS
Advanced Life Support
Ambu
Ambulance
AMPLE
Allergies, Medication, Past, Last meal, Events
ATLS
Advances Trauma Life Support
AVPU
Alert, Vocal, Pain, Unresponsive
B
BHV
BedrijfsHulpVerlening
BIG-wet
Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg
BLS
Basic Life Support (reanimatie)
C
CPA
Centrale Post Ambulance
CPR
CardioPulmonary Resuscitation
CVA
Cerebro Vasculair Accident
D
--E
EHBD
Eerste Hulp Bij Drugs
EHBO
Eerste Hulp Bij Ongelukken
EHaK
Eerste Hulp aan Kinderen
EHBSO
Eerste Hulp Bij Sport Ongelukken
EHV'er
Eerste Hulp Verlener
ERC
European Resuscitation Council
F
FAST
Face, Arms, Speech, Time

G
GE
Geneeskundige Eenheid
GHOR
Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen
GRIP
Gecoordineerde Regionale Incidentbestrijdings
Procedure
GRIP 0
Routine
GRIP 1
Incident + gecoordineerde multidisciplinaire inzet
GRIP 2
Grootschalig incident + gecoordineerde
multidisciplineerde inzet
GRIP 3
Ramp/zwaar ongeval in één gemeente
GRIP 4
Ramp/zwaar ongeval in meerdere gemeente
GRIP 5
Ramp/Crisis in meerdere provincies/landen
H
HAP
HuisArtsenPost
I
ICE
Ice, Compression, Ellevation
ICE
In Case of Emergency
J
--K
KNRM
Koniklijke Nederlandse Reddings Maatschappij
L
LOTUS
Landelijke Opleiding Tot Uitbeelding Slachtoffer
LPA
Landelijk Protocol Ambulancezorg
M
MIST
Mechanism injury, Indentified injuries, Signs,
Therapy
MMT
Mobiel Medisch Team
N
NRK
Nederlands Rode Kruis
NRR
Nederlandse Reanimatie Raad
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O
OK
Oranje Kruis
P
PALS
Pediatric Advanced Life Support
PCM
Paracetamol
PHTLS
PreHospital Trauma Life Support
PLAT
Praten, Lachen, Armen, Tong (Test bij
herseninfarct)
PTSS
Post Traumatisch Stress Syndroom
Q
--R
RK
Rode Kruis
ROSC
Return of spontaneous circulation
S
SBAR
Situation, Background, Assessment,
Recommendation
SEH
Spoed Eisende Hulp
SIGMA
Snel Inzetbare Groep ter Medische Assistentie
SOSA
Stichting Opleiding en Scholing
Ambulancehulpverlening

T
T1
ABC instabiel
T2
Op termijn ABC instabiel
T3
ABC stabiel
T4
Overleden of kan niet gered worden
TIA
Transient Ischemic Attack
U
U1
Levensbedreigend, Klinische prioriteit: Onmiddelijk
U2
Spoed, Klinische prioriteit: zo snel mogelijk
U3
Dringend, klinische prioriteit: binnen enkele uren
U4
Niet dringend, klinische prioriteit: Geen tijdsdruk,
wel diezelfde dag/dienst
U5
Advies, klinische prioriteit: volgende werkdag
V
VCA (Veiligheid Checklist Aannemers)
VGM (Veiligheid, Gezondheid, Milieu)
W
--X
--Y
--Z
---
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Verenigingspuzzel
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Oplossing?
Jullie kunnen jullie antwoorden mailen naar secretaris@ehbo-beek.com en voor de winnaar is
er een leuke prijs te verdienen!
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