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E-	PLASMA		 	
Van	het	bestuur	

De	kerstdagen	staan	weer	
voor	de	deur	en,	dat	
betekent	dat	we	alweer	op	
de	helft	van	ons	EHBO-
seizoen	zitten.		

Er	is	nogal	wat	veranderd	
bij	de	herhalingslessen,	we	
hebben	minder	docenten,	
en	er	wordt	lesgegeven	
volgens	het	nieuwe	oranje	
kruisboekje	de	27e	druk.	
Tijdens	de	lessen	komt	nu	
ook	de	baby	en	kinderen	
EHBO	aanbod.	Een	grote	
verandering	die	voor	
iedereen	merkbaar	is	
geworden,	is	dat	er	vaak	
maar	één	docent	voor	de	
klas	staat.	Aan	het	einde	
van	de	lesavond	is	het	nu	
vaak	met	z’n	alle	even	
opruimen	en	dit	wordt	zeer	
gewaardeerd	door	de	
docenten.		
De	inschrijving	van	de	
lessen	gaat	voorspoedig	er	
zijn	al	heel	veel	lessen	
helemaal	vol.	Als	je	je	nog	
moet	inschrijven:	doe	dit	
op	tijd.	In	deze	Plasma	zit	
ook	weer	het	
herhalingsrooster	en	de	
lessen	die	vol	zijn	staan	al	
aangegeven.	Schrijf	je	op	
tijd	in	zodat	je	niet	in	maart	
erachter	komt	dat	je	nog	
veel	lessen	moet	volgen.		

We	zijn	ook	weer	blij	dat	
we	een	volledige	EHBO-
opleiding	geven	dit	jaar.	

Zonder	al	te	veel	reclame	
gemaakt	te	hebben	zijn	de	
inschrijvingen	goed	
gelopen.	Er	waren	zelfs	
meer	inschrijvingen	dan	we	
konden	plaatsen.	Thea	
geeft	de	opleiding,	en	
wordt	o.a.	bij	gestaan	door	
Gerie,	Martin	en	diverse	
lotussen.	

De	opleiding	is	gestart	met	
12	personen	en	er	zullen	
uiteindelijk	9	personen	
examen	doen.	Het	is	wel	
weer	flink	aanpoten	voor	
de	cursisten	maar	het	
docententeam	heeft	er	alle	
vertrouwen	in.	Op	
21december	is	het	examen	
geweest,	7	personen	zijn	
geslaagd.	De	andere	gaan	
op	voor	een	herkansing.	

	

Het	postseizoen	is	ook	bijna	
weer	ten	einde,	ook	in	de	
laatste	maanden	van	het	
jaar	wordt	er	nog	een	
beroep	gedaan	op	de	
posters	voor	de	laatste	
evenementen	van	2016.	
Het	was	soms	moeilijk	om	
alle	evenementen	gevuld	te	
krijgen	maar	het	is	allemaal	
weer	gelukt.	Al	met	al	zijn	
er	weer	vele	uren	door	de	
vrijwilligers	ingevuld.		Een	
bedankje	hier	is	dan	ook	
wel	op	zijn	plaats.	Zonder	al	
deze	inzet	kan	de	

vereniging	niet	draaien	zoals	we	nu	doen.	
Vrijwilligers	BEDANKT	!!!	

Over	de	huisvesting	kunnen	we	op	dit	
moment	nog	geen	nieuws	brengen.	We	zijn	
druk	met	de	gemeente	in	gesprek,	maar	er	
is	nog	geen	echte	duidelijkheid.	We	hopen	
tijdens	de	jaarvergadering	jullie	meer	
nieuws	te	kunnen	geven.	

Dan	rest	mij	nog	een	iedereen,	namens	mij	
en	mijn	medebestuursleden,	prettige	
feestdagen	en	een	goede	jaarwisseling	toe	
te	wensen.		

Michel	Vreken		
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“	jong	verleerd	is	oud	niet	gedaan”	
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Van	de	redactie	
Het	jaar	2016	zit	er	bijna	op	en	dat	brengt	
ons	alweer	op	de	helft	van	het	seizoen.	
Na	12	jaar	de	papieren	editie	van	de	
Plasma	verzorgd	te	hebben	zit	deze	er	ook	
op.	Vanaf	nu	komt	er	alleen	nog	een	
digitale	versie.	Dat	betekent	geen	stickers	
meer	plakken,	plakbandje	erom	en	naar	
het	postkantoor.	
Het	is	nu	een	stukje	aanleveren	aan	
Michel	en	hij	zorgt	ervoor	dat	het	in	de	
digitale	Plasma	komt.	Voor	mij	is	dat	
gebied	een	abracadabra.	
Mochten	jullie	als	leden	iets	willen	
schrijven	of	jullie	hebben	leuke	foto’s	op	
EHBO-gebied,	schroom	dan	niet	om	iets	
aan	te	leveren.	Met	en	voor	elkaar	maken	
we	er	dan	een	mooie	en	leuke	digitale	
Plasma	van.	
Zo	was	er	vrijdagavond	16	december	de	
Santa	Run.	Een	grote	groep	mensen	
verkleed	als	kerstman	trok	door	Aalsmeer.	
Ook	hier	was	de	EHBO	aanwezig	en	
werden	zij	na	afloop	nog	speciaal	bedankt.	
Nu	rest	mij	jullie	allen	nog	Fijne	
Feestdagen	te	wensen	en	op	naar	2017	
voor	de	tweede	helft	van	het	seizoen.	
	
Karin	
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Zaterdag	17	december	2016	was	het	dan	zover.	
Examen	doen	om	het	predicaat	(en	speldje)	
LOTUS	te	ontvangen.	Een	opleiding	die	begon	in	
augustus	2014	voor	Rene	van	Druten	en	mij	
(Erik	Raket).	
Een	opleiding	die	twee	donderdagen	per	maand	
een	cursusavond	had.	Deze	cursus	werd	
gegeven	door	Ineke	Hond	en	Koos	Kruijs.	Aan	de	
start	van	de	opleiding	waren	we	met	12	
deelnemers.	
Na	het	eerste	deel	waren	we	nog	over	met	10	
deelnemers.	
	
Elke	cursusavond	had	wel	een	andere	invulling.	
Onderwerpen	die	passeerden	waren:	
grimeren,	kleur	goed,	plaats	goed,	wond	goed.	
Ensceneren;	is	het	verhaal	geloofwaardig	in	
combinatie	met	het	slachtoffer	dat	ik	speel.	
Acteren;	speel	ik	wel	op	de	juiste	manier	het	
slachtoffer.	
	
Iedere	avond	werden	er	steeds	meer	puntjes	op	
de	i	gezet.	Iedere	avond	werd	de	groep	beter.	
Ook	werden	we	steeds	meer	een	groep.	Kritisch	
op	elkaar,	en	geïnteresseerd	als	iemand	een	
fantastische	wond	had	gemaakt.	In	deze	groep	
groeiden	Rene	en	ik	mee.	
	
In	september	2016	worden	we	steeds	meer	
richting	het	examen	opgeleid.	Hierdoor	ontstaat	
een	extra	aanscherping	tijdens	de	lessen.	Wat	
goed	is	moet	beter,	wat	beter	is	moet	best.	
Geen	moeilijke	dingen	verzinnen.	Maak	een	
simpele	enscenering	die	klopt,	en	die	ervoor	
zorgt	dat	je	het	slachtoffer	kan	zijn	geworden	
dat	je	moet	spelen.	
	
Voor	het	examen	nog	een	extra	les	gehad	met	
de	‘echte’	LOTUS	groep,	daar	werden	de	laatste	
oneffenheden	weggewerkt.	
Volgens	Ineke	en	Koos	waren	we	er	klaar	voor,	
en	als	we	op	het	examen	deden	wat	we	
moesten	doen,	was	het	te	doen.	
	
Het	examen	bestaat	standaard	uit:	
1:	Een	enscenering	schrijven	van	
bewusteloosheid	door	schedelhersenletsel	en	

Geslaagd	voor	de	LOTUS	opleiding	

daaruit	bijkomen.	
2:	De	bewusteloosheid	acteren	en	bijkomen.	
3:	Shock	grimeren	en	acteren.	
4:	Het	schrijven	van	een	enscenering	en	het	
grimeren	en	acteren	van	een	opgegeven	letsel.	
	
De	nummer	4	is	de	verrassing	op	de	examendag	
zelf,	deze	kan	variëren	van	redelijk	makkelijk	tot	
extreem	moeilijk.	
	
Op	de	examendag	zijn	wij	met	vier	groepsleden	
gezamenlijk	naar	de	examenlocatie	in	
Nieuwegein	gereden	(Rene	van	Druten,	Thomas	
van	der	Wals,	Eugenie	de	Bruin	en	ik).	
Op	de	heenweg	werden	toch	al	wat	zenuwen	
merkbaar.	Wat	zou	het	letsel	zijn,	als	alles	maar	
lukt,	etc.	
Aangekomen	in	Nieuwegein,	eerst	alle	spullen	
op	een	karretje	geladen.	Spullen	voor	een	
enscenering	moet	je	zelf	meenemen	(ladders,	
gereedschap,	emmers).	Alles	waar	je	vanaf	kan	
vallen,	alles	waarmee	je	je	kan	verwonden	is	
handig	om	te	hebben	voor	je	enscenering.	
Het	leek	meer	een	bijeenkomst	van	“help	mijn	
man	is	klusser”	dan	een	LOTUS	examen.	
	
Na	het	introductiepraatje	was	het	dan	zover;	het	
letsel	werd	bekend	gemaakt.	Wij	hadden	het	
geluk	dat	het	een	hevig	bloedende	wond	op	de	
onderarm	was.	Waarom	is	dit	een	geluk	zou	je	je	
kunnen	afvragen.	Dit	is	een	geluk,	omdat	de	
plek	makkelijk	bereikbaar	is,	de	wond	mag	je	
zelf	weten	(er	zijn	verschillende	typen	wonden).	
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En	je	bent	redelijk	vrij	om	te	verzinnen	waardoor	
het	gebeurd	is.	
	
Na	het	ochtendgedeelte	heb	je	nog	meer	zenuwen	
(in	ieder	geval	ik	wel).	Want	de	gewenste	feedback	
direct	na	het	acteren	blijft	op	een	examen	weg.	En	
dat	gaat	op	een	moment	tussen	je	oren	zitten.	
Spanning	van	twee	jaar	oefenen	speelt	ook	nog	
eens	mee	.	
	
In	de	middag	konden	we	beginnen	met	grimeren.	
Zowel	voor	Rene	als	voor	mij	werd	onze	grootste	
schrik	waarheid.	Door	de	verlichting	en	je	eigen	
stress,	komt	het	voor	dat	je	niet	de	juiste	kleur	van	
je	grime	maakt.	Zowel	voor	Rene	als	voor	mij	bleek	
dit	juist	op	het	examen	het	geval.	En	grime	niet	op	
kleur	betekent:	niet	geslaagd.	Na	als	enige	twee	nog	
over	te	zijn,	komt	de	examinatrice	naar	ons	toe	en	
vertelt	dat	we	niet	meer	zoveel	tijd	hebben.	Dus	
wat	we	nu	hebben,	moeten	we	maar	laten	zitten.	
Bij	mij	ging	de	stress	door	het	dak	op	dat	moment.	
Met	deze	grime	was	mijn	examen	verpest	zo	dacht	
ik.	
Toch	de	wond	ermee	uitgewerkt,	bloed	geplaatst.	
Op	dat	moment	trilden	mijn	handen	zo	erg,	dat	ik	
uitschoot,	en	er	bloed	over	de	rand	van	de	wond	
schoot	(nog	een	reden	om	niet	te	slagen).	
Weggewerkt	door	daar	een	straal	bloed	uit	de	wond	
te	laten	stromen.	Met	deze	verwonding	geacteerd.	
En	toen	was	het	voorbij.	
Nu	was	het	wachten	op	de	uitslag,	dit	kon	nog	
minstens	een	uur	duren.	
Rene	en	ik	hadden	beiden	een	slecht	gevoel.	Alles	
eraan	gedaan	om	het	goed	te	krijgen,	maar	beiden	
waren	we	niet	tevreden	over	de	laatste	opdracht.	
Toen	werden	de	resultaten	bekend	gemaakt.	Op	
alfabetische	volgorde	werden	de	geslaagden	
opgeroepen	en	die	konden	dan	hun	speldje	halen.	
En	wat	bleek:	Rene	was	geslaagd.	Rene	super	blij,	ik	
ook.	Ik	dacht	nu	maak	ik	ook	een	kans,	en	ja	hoor,	ik	
was	ook	geslaagd	(en	Rene	dacht:	als	ik	geslaagd	
ben	is	Erik	zeker	geslaagd).	Misschien	waren	we	wel	
over	kritisch	geworden	na	zoveel	tijd	zwoegen	om	
een	goede	wond	te	maken.	
	
Nu	gaan	we	heerlijk	genieten	van	het	acteren,	en	
het	helpen	van	EHBO-ers	en	ieder	ander	die	door	
ons	acteren	kunnen	leren.	Wij	hebben	er	zoveel	zin	
in.	
	

Groeten	
Erik	Raket	(&	Rene	van	Druten	)	
	
PS:	van	de	10	deelnemers	zijn	er	9	geslaagd,	
maar	degene	die	gezakt	is	hoeft	alleen	het	
onderdeel	waarvoor	hij	gezakt	is	over	te	
doen.	
Het	slagingspercentage	was	erg	hoog	voor	
LOTUS	Kring	Uithoorn	in	vergelijking	met	de	
andere	kringen.	
Vanaf	januari	2017	doen	we	met	de	echte	
LOTUS-sen	mee,	elke	maand	1	cursusavond.	
��
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Op	25	oktober	hadden	we	onze	eerste	les	12	
cursisten.	Spannend	natuurlijk	allemaal.	
Wat	gaan	we	allemaal	doen	wie	is	onze	
instructrice	en	klikt	het	onderling?	
Nou	onze	instructrices	was	Thea	Jongkind	en	
onze	vaste	ontvangst	dame	was	Gerie	
Veelenturf.	
	
Gerie	en	soms	Michel	waren	onze	verzorgers	
van	koffie	en	thee,	onmisbaar	voor	ons	
cursisten.	
In	8	lessen	en	nog	een	extra	oefen	les	zijn	we	
klaargestoomd	voor	het	examen.	De	lessen	
waren	best	pittig	veel	informatie,	maar	heel	veel	
geleerd.	Thuis	hadden	we	ook	nog	wel	wat	
nalees	en	oefen	werk.	Het	oefenen	in	de	les	ging	
met	Lotus	slachtoffers	Richard	en	Dorrie.		
	
Karin	kwam	helpen	met	het	reanimeren.	
Natuurlijk	ben	ik	mensen	vergeten.	Maar	deze	
mensen	hebben	ons	echt	geholpen	met	de	
cursus.	Zonder	al	deze	mensen	was	het	
waarschijnlijk	niet	gelukt.	Persoonlijk	had	ik	zelf	
in	de	les	meer	zelf	willen	oefenen,	maar	dat	ben	
ik.	Ik	moet	het	zien	en	zelf	doen.	Helaas	zijn	2	
lessen	voor	het	eind	twee	mensen	gestopt	met	
de	cursus	om	gezondheid/persoonlijke	redenen.	
Toen	waren	er	nog	10.	
	
Op	het	allerlaatste	moment	viel	er	op	de	valreep	
nog	iemand	af	en	kon	geen	examen	meer	doen.	
Dus	9	mensen	verschenen	op	21	december	2016	
op	het	examen.	Hiervan	was	1	persoon	Rianne	
15	jaar	de	jongste	persoon	die	in	Aalsmeer	
examen	heeft	gedaan	voor	het	EHBO-examen.	7	
personen	zijn	geslaagd	waaronder	Rianne.	2	
gaan	het	nog	een	keer	proberen	omdat	het	nog	
net	niet	goed	genoeg	was.	
	
Thea	bedankt	voor	de	lessen.	Gerie	en	Michel	
bedankt	voor	je	goede	zorgen	op	de	vereniging.	
Heb	heel	veel	geleerd,	maar	we	beginnen	nu	
pas.	
	
Groetjes		
Cora	Steggerda		

Eerste	Hulp	EHBO	Aalsmeer		
Cursus	2016	
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Dokter	Henry	Heimlich,	bekend	
van	de	heimlichgreep,	is	
zaterdag	op	96-jarige	leeftijd	in	
het	ziekenhuis	overleden	aan	de	
gevolgen	van	een	hartaanval.

	
	
Dat	maakt	zijn	familie	in	
Cincinnati	bekend	in	Amerikaanse	
media.		
Dokter	Heimlich	werd	in	de	jaren	
zeventig	bekend	door	zijn	
methode	om	mensen	die	zich	
hebben	verslikt	van	verstikking	te	
redden.	De	hulpverlener	gaat	
daarbij	achter	de	patiënt	staan,	
omarmt	hem	ter	hoogte	van	de	
buik,	tussen	borstbeen	en	navel	
en	laat	met	een	stevige	
opwaartse	duw	het	blokkerende	
voorwerp	uit	de	luchtpijp	
schieten.	
Heimlich	bedacht	de	greep	
tijdens	zijn	werk	op	de	operatie-
afdeling	van	het	Joods	Ziekenhuis	
in	Cincinnati.	De	dokter	is	ook	de	
bedenker	van	andere	technieken	
uit	de	medische	wereld.	
Levens	gered	
In	de	Verenigde	Staten	alleen	al	
heeft	de	heimlichgreep	het	leven	
gered	van	meer	dan	100.000	
mensen,	meldt	de	BBC.	Volgens	
een	verklaring	van	de	familie	is	
Heimlich	"een	held	voor	velen	
overal	ter	wereld."	
In	mei	paste	Heimlich	zijn	eigen	
greep	nog	toe	om	een	vrouw	in	
het	verzorgingstehuis	te	redden.	
De	87-jarige	vrouw	verslikte	zich	
in	een	stukje	hamburger.	
	

Bron:	17	december	2016	20:12		Nu	.nl	

Jaarvergadering 

16 februari 2017 

Deur open 19:30 uur 

Aanvang 20:00 uur 
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Het	gevaar	van	onderkoeling	wordt	door	hulpverleners	helaas	maar	al	te	vaak	onderschat.	
Onderkoeling	is	een	conditie	die	snel	tot	levensgevaar	kan	leiden	en	waar	we	als	hulpverleners	
eigenlijk	altijd	op	bedacht	moeten	zijn.	

De	patiënt	
Een	dame	van	74	jaar,	met	een	actieve	leefstijl	en	goed	gezond.	Ze	fietst	en	wandelt	veel	en	zwemt	’s-
zomers	iedere	dag	in	buitenwater.	Ze	slikt	geen	medicijnen.	
	
Wat	er	gebeurde	
Na	een	bijeenkomst	van	de	wandelvereniging	waar	ze	lid	van	is,	loopt	ze	naar	buiten.	Het	clubhuis	van	de	
vereniging	ligt	afgelegen	aan	de	rand	van	het	dorp	en	wat	hoger	dan	de	weg.	De	temperatuur	is	rond	het	
vriespunt	en	er	staat	een	ijzige	oostenwind.	Het	heeft	eerder	op	de	avond	gesneeuwd	en	het	is	hier	en	
daar	verraderlijk	glad.	Als	de	vrouw	haar	voet	op	de	bovenste	tree	van	het	trapje	zet,	glijdt	ze	uit	en	komt	
te	vallen.	Ze	komt	terecht	in	een	plas	half	gesmolten	ijzel,	bezeert	daarbij	haar	enkel	en	blijft	beduusd	
liggen.	Haar	enkel	zwelt	vrijwel	direct	op	en	doet	flink	pijn.	Mevrouw	is	erg	geschrokken,	maar	geeft	
desgevraagd	aan	verder	nergens	pijn	te	hebben	en	ook	niet	duizelig	of	misselijk	te	zijn.	
	
De	eerste	hulp	
De	toegesnelde	EHBO’ers	weten	in	eerste	instantie	niet	goed	hoe	ze	moeten	handelen.	Men	is	bang	dat	
de	enkel	gebroken	is	en	dat	bewegen	de	breuk	geen	goed	zal	doen.	Aan	de	andere	kant	ligt	mevrouw	op	
de	ijskoude	grond	en	zijn	haar	kleren	flink	nat	geworden.	
Na	een	pittige	discussie	wordt	besloten	mevrouw	eerst	naar	binnen	te	brengen	alvorens	aandacht	aan	de	
enkel	te	besteden.	De	enkel	wordt	gekoeld	en	in	overleg	met	mevrouw	wordt	er	een	drukverband	
aangelegd	en	wordt	besloten	het	even	aan	te	kijken.	De	volgende	dag	is	de	pijn	wat	minder,	zodat	ze	
besluit	dat	een	bezoekje	aan	de	arts	niet	nodig	is.	
	
Achtergrondinformatie	
De	beslissing	om	mevrouw	eerst	naar	binnen	te	brengen	en	dan	pas	te	bepalen	over	welke	verdere	eerste	
hulp	geschikt	is,	was	heel	juist.	Immers,	naast	de	pijn	in	haar	enkel	en	het	ontbreken	van	andere	klachten,	
speelt	hier	een	aantal	zaken	mee	die	we	als	eerstehulpverlener	niet	over	het	hoofd	mogen	zien.	Besluiten	
in	welke	volgorde	verschillende	eerstehulphandelingen	verricht	moeten	worden,	kan	voor	de	EHBO’er	
lastig	zijn,	maar	de	eerste	regel	zal	altijd	moeten	zijn:	“Treat	first	what	kills	first!”.	Bovendien	geldt	hier	
ook	dat	men	te	allen	tijde	moet	proberen	te	voorkomen	dat	de	toestand	van	het	slachtoffer	verergert.	
	
Onderkoeling,	een	groter	verlies	aan	warmte	dan	het	lichaam	kan	produceren,	kan	zeker	het	risico	van	
overlijden	met	zich	meebrengen,	terwijl	datzelfde	risico	bij	een	gekneusde	of	gebroken	enkel	vrijwel	nihil	
is.	In	het	geval	van	deze	mevrouw	speelt	er	een	aantal	factoren	mee.	
	
Leeftijd	
Bij	ouderen	is	de	temperatuurregulatie	vaak	niet	meer	optimaal,	bovendien	is	het	gevoel	voor	
temperatuur	vaak	ook	niet	meer	voldoende.	Daarnaast	kunnen	verschillende	kwalen,	zoals	bijvoorbeeld	
de	ziekte	van	Parkinson	of	artrose,	ervoor	zorgen	dat	de	temperatuurregulatie	van	de	oudere	niet	meer	
goed	functioneert.	Als	hulpverlener	zullen	we	bij	ouderen,	net	als	overigens	bij	jonge	kinderen,	alerter	
moeten	zijn	op	de	mogelijkheid	van	het	optreden	van	onderkoeling.	

Onderkoeling	een	sluipmoordenaar	
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Gevoelstemperatuur	
Ons	lichaam	is	omringd	door	een	laagje	warme	lucht.	De	warmte	van	dat	laagje	wordt	weer	
afgestaan	aan	de	omgeving.	Door	het	dragen	van	isolerende	kleding,	kunnen	we	het	laagje	lucht	
rond	ons	lichaam	vasthouden	en	daardoor	minder	warmte	afgeven	aan	de	omgeving.	Indien	
iemand	niet	warm	genoeg	gekleed	is,	zal	er	meer	warmte	worden	afgegeven	en	zal	iemand	sneller	
koud	worden	of	onderkoeld	raken.	Warmte	kan	echter	ook	verloren	gaan	doordat	wind	het	laagje	
lucht	voortdurend	in	beweging	brengt	en	de	luchtmoleculen	rondom	ons	lichaam	als	het	ware	
worden	weggeblazen.	De	moleculen	die	ervoor	in	de	plaats	komen,	zijn	koud	en	moeten	weer	door	
het	lichaam	worden	opgewarmd.	Met	andere	woorden,	als	we	worden	blootgesteld	aan	wind,	zal	
de	afkoeling	van	ons	lichaam	sneller	verlopen.	We	spreken	dan	van	de	windchillfactor	of	
gevoelstemperatuur.	
	

	
	
De	gevoelstemperatuur	is	niet	met	een	thermometer	te	meten,	daar	het	immers	gaat	om	warmte	
die	door	luchtmoleculen	wordt	opgenomen	die	direct	weer	wordt	afgegeven	aan	andere	
moleculen.	Om	het	effect	van	de	wind	op	onze	koudebeleving	te	meten,	kan	men	een	formule	
gebruiken	die	de	werkelijke	temperatuur	corrigeert	voor	de	factor	wind.	Zo	zie	je	dan	dat	bij	een	
werkelijke	temperatuur	van	0ºC	bij	windkracht	4	de	gevoelstemperatuur	-5ºC	is	en	dat	-5ºC	bij	
dezelfde	windkracht	aanvoelt	als	-12ºC	!	Tegenwoordig	wordt	in	het	weerbericht	’s-winters	vaak	
ook	de	gevoelstemperatuur	genoemd,	als	waarschuwing	voor	mensen	die	buiten	moeten	zijn.	
	
Vocht	
Water	is	een	veel	dichter	medium	dan	lucht,	dat	wil	zeggen	dat	de	watermoleculen	veel	dichter	op	
elkaar	liggen	dan	luchtmoleculen.	Water	neemt	warmte	dan	ook	veel	sneller	op	dan	lucht	en	wel	
20-25	keer	sneller.	Dit	betekent	dat	als	een	mens	in	het	water	valt,	of	natte	kleding	aanheeft,	hij	20-
25	keer	sneller	afkoelt	dan	wanneer	hij	droog	is.	Vocht	is	een	factor	die	vaak	over	het	hoofd	wordt	
gezien	bij	de	inschatting	van	het	gevaar	van	onderkoeling.	In	het	geval	van	het	voorbeeld	hierboven	
lag	de	vrouw	op	de	koude	grond,	die	bovendien	nat	was,	zodat	ook	haar	kleding	doorweekt	zou	
kunnen	raken.	Iets	waar	we	zeker	altijd	op	bedacht	moeten	zijn.	
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Onderkoeling	is	een	conditie	waar	we	altijd	op	bedacht	moeten	zijn,	zeker	als	het	koud	en	nat	weer	is	en	
het	slachtoffer	tot	een	risicogroep	behoort.	Hij	wordt	onderschat,	maar	onderkoeling	is	een	ware	
sluipmoordenaar.	

Uit:	Hulpverlenersmagazine	december	2015	door	Els	Knaapen	
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Inschrijven	kan	via	de	mail,	telefonisch	en	op	de	inschrijfavond.	Het	e-mail	adres	waar	u	zich	kan	opgeven	is:	
herhalingslessen@ehboaalsmeer.nl	Telefonisch	opgeven	kan	ook	van	18.00	uur	tot	21.00	uur	bij		
Greet	Kooij	op	nummer	06-	49227906	.	Opgave	via	de	mail	geniet	de	voorkeur.	

Graag	twee	data	opgeven.	U	krijgt	altijd	bericht	van	uw	opgave,	dus	niet	komen	als	u	geen	bericht	heeft	
gehad.	Als	u	op	de	opgegeven	datum	niet	kan	komen,	laat	dit	zo	snel	mogelijk	weten.	Helaas	komt	het	nogal	
eens	voor	dat	mensen	zich	opgeven	maar	niet	komen.	

Let	op	!	

Alle	diagnose	avonden	hebben	dit	jaar	dezelfde	items	die	aan	bod	komen.	Dus	alleen	de	lokaties	zijn	
verschillend	maar	de	indeling	van	de	avonden	is	gelijk!	

Op	de	website	wordt	altijd	getracht	de	avonden	die	al	vol	zijn	te	vermelden.		

Herhalingsrooster	tot	einde	seizoen	
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Sterretjes	verschillen	erg	van	ander	vuurwerk.	
Ze	branden	langzaam	en	geven	geen	knal.	
Daarom	laten	ouders	hun	kinderen	met	een	
gerust	hart	sterretjes	afsteken,	soms	zelfs	
binnenshuis.	Toch	zijn	sterretjes	niet	zo	
onschuldig	als	ze	lijken.	

	

Fop-	of	schertsvuurwerk	is	
consumentenvuurwerk	dat	het	hele	jaar	te	koop	
is	en	ook	altijd	afgestoken	mag	worden.	
Hieronder	vallen	niet	alleen	sterretjes	en	
knalerwten,	maar	ook	bijvoorbeeld	Bengaalse	
lucifers,	trektouwtjes	en	fluiters.	Sinds	1	juli	
2012,	toen	een	nieuw	vuurwerkbesluit	van	
kracht	werd,	is	de	oude	term	fop-	of	
schertsvuurwerk	komen	te	vervallen.	Het	
vuurwerk	valt	nu	in	categorie	1,	voor	vuurwerk	
dat	zeer	weinig	gevaar	oplevert,	niet	teveel	
lawaai	maakt	en	geschikt	is	voor	gebruik	in	een	
besloten	ruimte,	zoals	binnenshuis.	Vuurwerk	in	
deze	categorie	mag	worden	gekocht	door	
kinderen	vanaf	12	jaar.	De	maximale	kruitinhoud	
is	vastgesteld	op	7	gram.	Door	deze	wijziging	van	
regels	is	vuurwerk	wat	vroeger	uitsluitend	
gekocht	mocht	worden	door	16	jaar	of	ouder,	nu	
ineens	12+	geworden,	zoals	grondbloemen	en	
huilfonteinen.	

	
Gekleurde	vonken	
Sterretjes	vallen	in	deze	categorie.	Het	vuurwerk	
brandt	langzaam	en	geeft	gekleurde	vonken	en	
andere	effecten.	Sterretjes	worden	over	het	
algemeen	gemaakt	van	ijzerdraad	met	een	
lengte	van	20	tot	75	cm	lang.	De	draad	is	één	of	
meerdere	keren	in	een	stroperig	pyrotechnisch	
mengsel	(sas)	gedoopt.	Wanneer	dit	opgedroogd	
is,	bedekt	dit	de	draad	voor	ongeveer	twee	
derde.	Een	sterretje	bestaat	uit	brandstof,	
zuurstofverbinding,	oxidator,	ijzer	of	metaal	en	
bindmiddel,	waarbij	soms	het	bindmiddel	
eveneens	als	brandstof	wordt	gebruikt.	De	
vonken	ontstaan	door	de	snelle	verbranding	van	
metaalpoeder.	Het	oxiderende	middel	zorgt	
daarbij	voor	de	benodigde	zuurstof.	Door	
verschillende	soorten	metaal	te	gebruiken,	
kunnen	diverse	kleuren	verkregen	worden.	
Vaak	zijn	de	staafjes	voorzien	van	een	coating	
om	oxidatie	van	het	metaalpoeder	te	
voorkomen.	De	aanwezigheid	van	zouten	van	
een	groot	aantal	metalen	zorgen	dat	de	
sterretjes	met	een	andere	kleur	branden	dan	
geel-wit.	Bariumnitraat	of	–chloride	geeft	een	
bleek-groene	vlam,	koperchloride	zal	een	
blauwgroene	vlam	geven	en	calcium-	en	
strontium-zouten	geven	rode	vlammen.	
Lees	verder	op	de	volgende	bladzijde	

Voorzichtig	met	kindervuurwerk	
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Kindervuurwerk?	
Sterretjes	lijken	onschuldig	en	worden	soms	met	de	veilig	klinkende	term	“koud	vuur”	omschreven.	
Onjuist,	de	vonken	zijn	in	werkelijkheid	zeer	heet	maar	zo	klein	dat	ze	(haast)	niet	gevoeld	kunnen	
worden.	Daardoor	zijn	sterretjes	verantwoordelijk	voor	het	grootste	gedeelte	van	de	ongelukken	bij	
legaal	vuurwerk.	Dit	komt	voornamelijk	doordat	sterretjes	als	“kindervuurwerk”	wordt	gezien.	
Ouders	denken	dat	kinderen	zelfstandig	met	sterretjes	kunnen	omgaan.	Daarbij	gaan	ze	eraan	voorbij	
dat	de	verbranding	in	het	“hart	van	de	vlam”	plaatsvindt	bij	een	hoge	temperatuur,	die	kan	oplopen	
tot	1100ºC.	Helemaal	geen	koud	vuur,	maar	echt	vuurwerk	dat	kan	leiden	tot	ernstige	brandwonden	
aan	de	handen	of	gezicht	of	de	kleding	kan	laten	ontvlammen.	
	
Sterretjes	hebben	nog	steeds	de	naam	van	fop-	of	schertsvuurwerk,	waarvoor	minder	strenge	regels	
gelden.	Ze	zijn	bijvoorbeeld	het	hele	jaar	te	koop	en	mogen	overal	en	altijd	worden	afgestoken,	ook	
binnenshuis.	Dit	laatste	staat	overigens	nergens	letterlijk	in	de	wet.	Volgens	het	vuurwerkbesluit	
moet	de	vuurwerkfabrikant	op	de	verpakking	zetten	hoe	het	vuurwerk	op	een	veilige	manier	kan	
worden	afgestoken.	De	Federatie	Vuurwerkhandel	Nederland	ziet	geen	gevaar	in	het	binnenshuis	
branden	van	sterretjes,	mits	er	genoeg	ruimte	is	en	het	boven	een	stenen	vloer	gebeurt.	Toch	zijn	er	
voldoende	redenen	om	vraagtekens	te	zetten	bij	“veilig”.	Voorzichtigheid	blijft	geboden	om	
ongevallen	en	ongelukken,	zeker	bij	jonge	kinderen,	te	voorkomen.	Het	is	verstandig	om	ook	
categorie	1	vuurwerk,	waar	sterretjes	onder	vallen,	alleen	te	laten	gebruiken	onder	toezicht	van	
volwassenen	
.	

	
Uit:	Hulpverlenersmagazine	december	2013	
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