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E- PLASMA   
Van het bestuur 

In de Plasma van april begon ik met: het is een rare wereld 
waarin we leven. En nu hebben we het al heel vaak over 
het nieuwe normaal. In mijn ogen is er niets normaal aan 
deze wereld. We hebben een lange periode gehad van een 
intelligente lock-down, en het virus redelijk onder controle 
gekregen. Vlak voor de zomer werden de regels weer 
versoepeld, en je zag duidelijk dat iedereen in het begin 
nog heel behoudend en voorzichtig was. Maar ondertussen 
zie je dat men steeds soepeler met de regels omgaat. Maar 
zoals je wel hoort zeggen in de media, je kan dan wel klaar 
zijn met het virus, maar het virus is nog niet klaar met ons. 
Nu op het einde van de vakanties zie je alweer de cijfers 
oplopen en de kans op maatregelen neemt weer toe. Juist 
nu wij aan de start staan van ons nieuwe EHBO-seizoen. 

Het EHBO-seizoen 2020/2021 wordt dan ook anders dan 
anders. Het wordt een jaar waarin je maar één lesavond 
hoeft te volgen. Op deze lesavond zullen de 
levensreddende handelingen centraal staan. De lessen zijn 
opgezet volgens de RIVM-richtlijnen; op deze manier kan 
iedereen zijn diploma geldig blijven houden. Verderop in 
de Plasma staat uitgebreid beschreven hoe het één en 
ander in zijn werk gaat en waarom we hiervoor gekozen 
hebben. 

Ons EHBO-seizoen begint op dinsdag 1 september, en zal 
niet beginnen met de traditionele open inschrijfavond. 
Deze kunnen we niet laten doorgaan, wat jammer is, dit 
was toch altijd wel het start moment van het seizoen.  
 

De inschrijving kan alleen via de e-mail plaats vinden. 
Verderop in de Plasma staat beschreven hoe dit in zijn 
werk gaat. Lees dit goed door om te zorgen dat de 
inschrijving voor iedereen soepel verloopt! Voor het 
volledige rooster zie elders in dit blad. 

Ook hebben we moeten besluiten dat we dit jaar geen 
opleiding zullen verzorgen. Het wordt heel moeilijk om een 
opleiding volgens de RIVM-regels te geven en we 
verwachten ook dat er op dit moment weinig animo voor 
is. 

 

Dan rest mij nog u namens het bestuur een 
goed seizoen toe te wensen.  

Michel Vreken 
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Anders dan Anders 

Het wordt een ander EHBO-seizoen. 

Het bestuur en de instructeurs hebben gezamenlijk besloten om een zo veilig mogelijk EHBO-seizoen 
samen te stellen. De instructeurs hebben een passend programma in elkaar gezet zodat wij de 
veiligheid voor zowel de cursisten als de instructeurs zo maximaal mogelijk proberen te waarborgen. 

 
Dit bijzondere seizoen houdt in dat iedere cursist één avond moet komen om zijn/haar EHBO-
competenties te behouden. 

Per avond kunnen er maximaal 4 cursisten komen. Op deze avond zijn er 2 instructeurs aanwezig. We 
starten het seizoen op 1 september en eindigen eind maart 2021. 
In deze periode is het voor iedereen mogelijk eenmaal een cursus avond te volgen door middel van 
inschrijving (zie stukje inschrijving). 

Wij hopen hiermee een passende oplossing gevonden te hebben voor het probleem waar we met z’n 
allen mee te maken hebben. 

 

 

 Inschrijving lesseizoen 2020-2021 

Hoe gaan we inschrijven voor het lesseizoen 2020-2021 

De inschrijving vindt dit jaar plaats alleen via e-mail, er is geen open inschrijfavond. 

Het maximale aantal cursisten dat op 1 avond kan komen is 4 personen.  

Wij vragen je om 3 voorkeur lesdatums door te geven. Deze lesdatums moeten verspreid over 
het seizoen zijn, om het voor José/ons mogelijk te maken iedereen zoveel mogelijk in te kunnen 
delen op een voor hem of haar geschikte dag. Helaas kan het altijd voorkomen dat dit niet lukt 
en we vragen jullie begrip hiervoor. 

Als je je met meerdere personen tegelijk wilt inschrijven voor het volgen van de les, dan kan dat. 
Maar dit zal altijd met 3 datums in 1 gezamenlijke mail moeten gebeuren. Anders kunnen we dit 
niet verwerken. 

Op de website zal het rooster weer staan en dit wordt regelmatig bijgewerkt met de nog 
beschikbare lessen. 

 

Het is niet mogelijk om zonder inschrijving binnen te lopen op 
een lesavond om de les te gaan volgen. 

De Instructeurs zullen je niet toelaten. 
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Vakantie José 

José is van 9 tot en met 27 september op vakantie, we verwachten dat we de inschrijvingen voor de 
eerste les-maand hebben verwerkt. En dat deze eerste maand met lessen ook vol zal zijn. In deze 
vakantieperiode kan je je wel inschrijven, maar pas na 27 september zal deze inschrijving verwerkt 
worden. Het kan gebeuren dat je later dan gewend het antwoord krijgt. 

Je krijgt altijd van José een bericht dat je inschrijving is verwerkt, en op welke datum je verwacht 
wordt op de les.  

 

Ik heb les maar een van de onderstaande punten zijn op mij van toepassing  

• Heeft u nu corona?  
• Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?  
• Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?  
• Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, 
   keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38°C)?  
• Bent u verkouden of niest/hoest u als gevolg van hooikoorts? 
• Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen? 
• Bent u in thuisisolatie? 
 

Dan nemen wij als vereniging geen risico, en mag u niet komen. Geef dit dan zo snel mogelijk door José 
(herhalingslessen@ehboaalsmeer.nl)  zodat we een ander op uw plek kunnen zetten. 

Deze vragen zullen altijd nogmaals bij binnenkomst gesteld worden als triage voor deelname aan de 
les. 

 

Ik heb les gehad en binnen 14 dagen is covid-19 geconstateerd. 

In het kader van het bron- en contactonderzoek, willen wij dit zo snel mogelijk weten zodat wij de 
medeleerlingen en instructeurs van die lesavond kunnen inlichten. Zodat zij de nodige stappen kunnen 
nemen. 

 

Ik zit in een risicogroep en nu? 

Als je in een risicogroep zit, of om andere 
persoonlijke reden niet de lessen kan 
volgen, laat dit dan weten aan het 
bestuur. Zodat wij een passende oplossing 
kunnen vinden. 
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Les dag Les datum  Les onderdeel
Dinsdag 1 september 2020 19.30 - 22.00 LRH
Donderdag 3 september 2020 19.30 - 22.00 LRH
Dinsdag 8 september 2020 19.30 - 22.00 LRH
Dinsdag 15 september 2020 19.30 - 22.00 LRH
Donderdag 17 september 2020 19.30 - 22.00 LRH
Dinsdag 22 september 2020 19.30 - 22.00 LRH
Dinsdag 29 september 2020 19.30 - 22.00 LRH
Donderdag 1 oktober 2020 19.30 - 22.00 LRH
Dinsdag 6 oktober 2020 19.30 - 22.00 LRH
Dinsdag 13 oktober 2020 19.30 - 22.00 LRH

Herfstvakantie
Dinsdag 20 oktober 2020 19.30 - 22.00 LRH
Donderdag 22 oktober 2020 19.30 - 22.00 LRH
Dinsdag 27 oktober 2020 19.30 - 22.00 LRH
Dinsdag 3 november 2020 19.30 - 22.00 LRH
Donderdag 5 november 2020 19.30 - 22.00 LRH
Dinsdag 10 november 2020 19.30 - 22.00 LRH
Dinsdag 17 november 2020 19.30 - 22.00 LRH
Donderdag 19 november 2020 19.30 - 22.00 LRH
Dinsdag 24 november 2020 19.30 - 22.00 LRH
Dinsdag 1 december 2020 19.30 - 22.00 LRH
Donderdag 3 december 2020 19.30 - 22.00 LRH
Dinsdag 8 december 2020 19.30 - 22.00 LRH
Dinsdag 15 december 2020 19.30 - 22.00 LRH

Kerstvakantie
Dinsdag 12 januari 2021 19.30 - 22.00 LRH
Dinsdag 19 januari 2021 19.30 - 22.00 LRH
Dinsdag 26 januari 2021 19.30 - 22.00 LRH
Dinsdag 2 februari 2021 19.30 - 22.00 LRH
Dinsdag 9 februari 2021 19.30 - 22.00 LRH
Dinsdag 16 februari 2021 Jaarvergadering
Dinsdag 23 februari 2021 19.30 - 22.00 LRH
Dinsdag 2 maart 2021 19.30 - 22.00 LRH
Dinsdag 9 maart 2021 19.30 - 22.00 LRH
Dinsdag 16 maart 2021 19.30 - 22.00 LRH
Dinsdag 23 maart 2021 19.30 - 22.00 LRH
Dinsdag 30 maart 2021 19.30 - 22.00 LRH

Programma E.H.B.O vereniging Aalsmeer

Seizoen 2020 -2021

Alle lessen zijn van 19:30 tot 22:00 uur

Het is niet mogelijk om zonder inschrijving binnen te lopen op 
een lesavond om de les te gaan volgen. 

De Instructeurs zullen je niet toelaten. 
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Hoe zien de lessen eruit. 

Beste cursisten, 

Het instructeursteam wil jullie op de hoogte brengen hoe de lessen voor seizoen 2020-2021 zullen gaan. 

Deze lessen worden volgens de richtlijnen van het RIVM gegeven en zijn leidend voor iedereen. 

- De inschrijving gaat via e-mail en per cursusavond is er plaats voor vier cursisten. 
- Bij aanvang van de les zal nogmaals de corona checklist gevraagd worden 
- Jullie volgen dit seizoen één lesavond en alle voor verlenging benodigde competenties worden dan 

getoetst. 
- Er zijn 3 stations waarbij de levensreddende handelingen worden uitgevoerd, waarbij wij allemaal de 

1,5m. regel in acht nemen. 
- De reanimatiepop is voorafgaand aan de les klaar gemaakt voor gebruik, gereinigd en 

gedesinfecteerd door de instructeur. 
- Na gebruik volgt de schoonmaak/hygiënemaatregel en wordt de reanimatiepop voorzien van een 

nieuw masker en longzak. 
 
 

Handen wassen 

Handdesinfectiemiddel is beschikbaar bij de ingang van het gebouw. Handen wassen is mogelijk bij het 
keukenblok. 

• Bij binnenkomst moeten de handen worden gedesinfecteerd 
• Bij het verlaten van het lokaal, pauzes of toiletbezoek worden handen gewassen. 

 

Toiletbezoek 

Beperk het toiletbezoek zo veel mogelijk. 
Desinfectiemiddelen zullen aanwezig zijn. Hierna 
volgt het protocol handen wassen. 

 
Op deze manier streven wij een veilige les na en 
we gaan ervan uit dat iedereen deze extra 
veiligheidsmaatregelen in acht neemt. 
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Check:
Stel uw bezoeker de volgende vragen:

Koorts vanaf
38 graden

BenauwdheidsklachtenHoesten Neusverkoudheid

Had je een of meerdere van deze klachten in de afgelopen 24 uur ?

Heb je op dit moment een
huisgenoot met koorts en/of
benauwdheidsklachten?

Heb je het nieuwe coronavirus
gehad en is dit de afgelopen 
7 dagen vastgesteld (in een lab)

Ben je in quarantaine omdat je
direct contact hebt gehad met
iemand waarbij het nieuwe
coronavirus is vastgesteld?

Heb je een huisgenoot /gezinslid
met het nieuwe coronavirus en 
heb je in de afgelopen 14 dagen 
contact met hem/haar gehad 
terwijl hij/zij nog klachten had?

14 dagen

Indien een van de vragen met ja beantwoord wordt, 
maak dan geen afspraak of annuleer de afspraak
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Posten 

Lintje 

 
Wat was ik blij dat in het begin van 2020 toch 
een opvolger is gevonden voor de functie van 
postcommissaris. Na een gesprek met Ruud 
Keizer heb ik afgesproken dat ik de lopende 
zaken zou afhandelen en dan alles zou 
overdragen.... 

En toen kwam Corona! Veel evenementen 
annuleerden hun aanvraag in de eerste weken 
van de intelligente lockdown. Een enkele 
aanvraag is door mij geannuleerd. Dit 
vanwege het feit dat evenementen niet waren 
toegestaan. Langzaam aan mag er al weer iets 
meer, maar als hulpverleners willen we 
voorzichtig zijn. Daarom hebben we als EHBO 
bestuur besloten om het jaar 2020 geen 
inzetten te gaan doen. We zullen voor 2021 
moeten gaan kijken hoe we het posten vorm 
kunnen gaan geven met alle richtlijnen als 
leidraad. 

Ik zal in ieder geval voor 2021 mijn taak 
overdragen aan Ruud, zodat hij met de posters 
een nieuwe start kan gaan maken. 

Petra 

 

 

 

 

Aaltje Buis is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. 
Deze onderscheiding heeft zij onder andere gekregen voor 
haar werkzaamheden voor de EHBO vereniging: Aaltje heeft 
in het bestuur gezeten, is voorzitter geweest van de 
vereniging, heeft als instructeur veel EHBO-ers opgeleid en is 
nog steeds actief lid. Vanwege corona heeft Aaltje de 
onderscheiding later in ontvangst kunnen nemen dan 
gebruikelijk. Aaltje, alsnog van harte gefeliciteerd met deze 
mooie onderscheiding. 
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Bestuur 
voorzitter    
Michel Vreken              0297-341971 

secretaris  
Sigrid Hoogendoorn            0297-331260 

penningmeester     
Thecla de Jongh              0172-539733 

leden      
Petra Post              06-49227908    
Karin Verberne              06-11440866 

postcommissaris    
06-49227908 
evenementen@ehboaalsmeer.nl 

Opleidingsadministratie   
opleiding@ehboaalsmeer.nl 

 

 

Instructeurs 
 

Thea Jongkind            0297-343245 

Karin Verberne            06-11440866 

Linda van Veen            0297-331853 

Erik Raket 

Rieky van Boxel 

Monique Hofstede  

Chantal de Vreede     

 

Verenigingsgebouw 
Zwarteweg 77A,  AALSMEER 

ING: NL05 INGB 0002 5368 68,  
Kamer van Koophandel 40595083 

Secretariaat/Postadres 
Sigrid Hoogendoorn-Arendse,  
P.F. von Sieboldlaan 43 
1431 KG AALSMEER 
secretariaat@ehboaalsmeer.nl 

Administratie herhalingslessen 
José Jonk            06-49227906          
(18.00uur – 21.00 uur)           
herhalingslessen@ehboaalsmeer.nl 

Verbanden 
verbanden@ehboaalsmeer.nl 

 

 

 

 

Volgende plasma kunt u in mei tegemoet zien. 

In memoriam Johan Dekker 

Johan Dekker is 64 jaar lid van onze 
vereniging geweest, een 
bijzondere prestatie. Johan kwam 
als kind al in aanraking met EHBO; zijn 
vader heeft de EHBO-vereniging 
opgericht.  
Hij trouwde met Cobi en ook zij is nog 
steeds aan de EHBO-
vereniging verbonden. 
Johan heeft altijd alle lessen gevolgd 
en zijn diploma tientallen jaren 
geldig gehouden. Hij heeft 
ook regelmatig meegedaan met de 
regionale EHBO-wedstrijden; dat was 
toendertijd een heel spektakel.  

In 1981, vanwege zijn 25 jarig 
lidmaatschap, heeft Johan de Gouden 
Speld ontvangen en werd hij Gouden 
Speld Drager van onze vereniging. 
Johan heeft ook veel gepost, vooral bij 
het Bloemencorso en de 
Vaktentoonstelling. 

Voor zijn 40-jarig lidmaatschap heeft 
Johan de dr. C.B. Tilanus draagpenning 
ontvangen. 

De laatste jaren was Johan rustend lid. 
Elk jaar bezocht hij de 
algemene ledenvergadering en hij was 
nog zeer geïnteresseerd in 
de vereniging. 
 
We zullen hem missen. 

 

Hoe was ik mijn handen
met water en zeep?

Wrijf de handpalmen tegen elkaar

... en de handen zijn schoon

40-60 sec
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in particular the members of the Infection Control Programme, 
for their active participation in developing this material. October 2006, version 1.

Maak de handen
nat met water

Neem genoeg zeep voor
beide handen en polsen

Wrijf de handpalm over de handrug
met de vingers in elkaar

Wrijf de handpalmen
en de vingers in elkaar

Wrijf de achterkant van 
de vingers in de handpalmen
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Wrijf de duim en pols
in de handpalm

Maak een draaiende wrijvende beweging
met de vingertoppen in de handpalm

Spoel de handen en polsen
af met stromend water

Maak de handen goed 
droog met een 

papieren wegwerpdoekje


