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E- PLASMA
Van het bestuur

Het is een rare wereld waarin we op dit moment leven. Het
EHBO-seizoen kwam plotsklaps tot stilstand door het Corona
virus. Dit is iets, wat naar mij weten, nog nooit is gebeurd; zo
abrupt moeten stoppen met het EHBO-seizoen.
Het virus begon in China en spreidde zich razendsnel uit over de
rest van de wereld. Begin maart de eerste verschijnselen in
Nederland. Kort daarna werden de gevolgen meer en meer
zichtbaar. De lezing hebben we nog door laten gaan. Er waren
echter wel bezorgdheden bij het bestuur en de leden, maar er
was nog geen sprake van beperkingen van bijeenkomsten. Deze
beperkingen werden diezelfde avond door onze regering
meegedeeld. Naar aanleiding van deze mededeling heeft het
bestuur besloten de laatste avonden van het seizoen te
schrappen. Dit heeft geen gevolg voor de eventuele verlenging
van het diploma.
We kunnen wel terugkijken op een geslaagd seizoen.
De Eerste Hulp Opleiding werd verzorgd door Erik en Karin. Bijna
alle cursisten waren geslaagd, een mooi resultaat voor de
docenten.
De herhalingslessen werden goed bezocht. De docenten hadden
een mooi, leerzaam lesprogramma voor ons in elkaar gezet.
Met verrassende onderwerpen, zoals omgaan met een
hulphond bij een eerste hulp vraag.
Hierover staat in deze E-Plasma een uitgebreid verslag.
De algemene ledenvergadering was een gezellige, goed
bezochte avond. Een discussiepunt van deze vergadering was de
bestuursopvolging en ook het herkiesbaar stellen van de huidige
bestuursleden.
In deze E-Plasma vind je het verslag van deze ledenvergadering.
De huidige bestuursleden zitten al vele jaren in het bestuur.
Wij zijn hard op zoek naar versterking en uiteindelijk ook naar
opvolging van onze bestuursfuncties.
Meer informatie hierover staat in deze E-Plasma vermeld.
Door de corona maatregelen zijn alle evenementen tot 1
september afgelast.
Wij volgen de maatregelen van de regering op.
Zoals de posters hebben gemerkt heeft Petra na 1 januari jl. nog
de postaanvragen behandeld omdat we goede hoop hebben op
een nieuwe postcommissaris.
Ruud Keizer heeft aangegeven om te kijken of hij deze
werkzaamheden kan invullen voor de vereniging. Meer
informatie hierover vind je in deze E-Plasma.
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De voorbereidingen voor het nieuwe lesseizoen
zijn alweer in volle gang. De docenten hebben
diverse nieuwe ideeën. Het nieuwe seizoen
start (voorlopige planning) op 1 september a.s.
Vanwege de coronasituatie weten we nog niet
precies wanneer en in welke vorm de lessen
volgend seizoen kunnen plaatsvinden. De tijd zal
het leren.
Rest mij nu nog te zeggen: blijf gezond en let
goed op elkaar.
We hopen elkaar na de zomer weer te zien in
een goede gezondheid aan de start van een
nieuw EHBO seizoen.
Namens mijn medebestuursleden, wens ik jullie
een zonnige zomer toe.
Michel Vreken
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Jaarvergadering
De jaarvergadering vond plaats op 11 februari 2020 in het verenigingsgebouw,
Zwarteweg 77a te Aalsmeer. Er was een behoorlijke opkomst (44 aanwezigen).
Michel Vreken opende de jaarvergadering, waarna hij een moment stilte in acht nam
vanwege het overlijden van Henk Siecker, Bab Jongkind en Annie Gurr.
De notulen van de jaarvergadering in 2019 werden vlot doorgenomen en
goedgekeurd. De financiële stukken werden toegelicht door penningmeester Thecla
de Jongh, die een duidelijk beeld van de financiële situatie in verschillende scenario’s
schetste. Eén van de scenario’s betreft het wegvallen van de postinkomsten, als er
geen postcommissaris beschikbaar is om het posten te organiseren.
Tijdens de vergadering is besloten de contributie voor 2021 gelijk te houden.
Aangezien de boekhouding op orde is, heeft de kascontrolecommissie décharge
verleend.
Het agendapunt ‘bestuursverkiezing’ zorgde voor discussie. Michel gaf aan dat het
huidige bestuur maar liefs 103 jaar bestuurservaring heeft. Vorig jaar is al aangegeven
dat het bestuur opvolging zoekt, en uitbreiding van het bestuur om de taken te
kunnen verdelen. Uit de financiën blijkt dat als de postinkomsten wegvallen, de
vereniging de financiële verplichtingen (waaronder de huur) niet meer kan
opbrengen, en dat de vereniging dan over een aantal jaar opgeheven moet worden. Er
moeten verschillende opties bekeken worden om de vereniging toekomstbestendig te
maken (andere huisvesting zoeken? wel of niet posten?). Het huidige bestuur is
daartoe zeker bereid, maar dan moeten er wel voldoende bestuursleden zijn om dit te
kunnen doen. Op de agenda staat dat zowel Petra als Sigrid zich voor slechts één jaar
herkiesbaar stellen. Dit betekent dat volgend jaar het gehele bestuur al dan niet
herkiesbaar zal zijn. Dit zorgde voor consternatie bij de leden. Wat als er geen bestuur
meer is? Dan zal de vereniging opgeheven moeten worden. Aangegeven wordt dat
dat niet de intentie van het bestuur is. Er wordt wel duidelijk gemaakt hoe het er voor
staat. Er is uitbreiding van het bestuur nodig, en wel meteen; dat is de leden goed
duidelijk gemaakt. Het bestuur hoopt dan ook dat de leden zich beschikbaar stellen
voor het bestuur. Zowel Petra als Sigrid zijn herkozen voor één jaar.
Tijdens de rondvraag kwam vanuit de leden het voorstel om personen persoonlijk te
benaderen met de vraag om bestuurslid te worden. Ook werd vanuit de leden
voorgesteld om het posten meer te promoten, of zelfs een aantal uur per jaar
verplicht te posten. Van belang is vooral dat er een opvolger voor Petra als
postcommissaris komt.
Na de rondvraag ontvingen de geslaagden van de EHBO-cursus hun diploma en een
attentie van de docenten Karin Verberne en Erik Raket.
Aan het eind van de vergadering werden de jubilarissen gehuldigd:
Monique Rommerts, 12 ½ jaar lid, ontving een pen met inscriptie en bloembollen.
Gerie Veelenturf en Sigrid, 25 jaar lid, ontvingen een pen met inscriptie,
de gouden speld en een mooi stuk met bloembollen. Marie José Verbeek, 25 jaar lid,
heeft deze attenties de volgende dag ontvangen.
De overige jubilarissen zijn Tineke van der Blonk (40 jaar lid), Willy van Haarlem (45
jaar lid, afwezig) en Bep van de Hoorn (50 jaar lid). Zij ontvingen ook een attentie.
Na afloop van de vergadering was er nog gelegenheid voor een hapje en een drankje.
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Posten en even voorstellen
Zoals Michel al in zijn verhaal vertelde hebben we Ruud Keizer bereid gevonden om te kijken of hij mijn taak als
postcommissaris over wil nemen.
Tijdens deze corona crisis zijn er al heel wat evenementen geannuleerd. Ik ben op dit moment alle aanvragen aan het
verwerken en zal dit dan overdragen aan Ruud. Zodra Ruud mijn taak overneemt zal ik dat laten weten.
Ruud zal dit lopende seizoen gaan ervaren of hij deze taak wil en kan vervullen. Dit seizoen zal Ruud jullie aanspreekpunt
zijn en zal ik hem helpen waar nodig.
Als laatste wil ik jullie nog heel erg bedanken voor de samenwerking in de afgelopen “post” jaren!
Petra
Hieronder zal Ruud zich voorstellen.
Mijn naam is Ruud Keizer, getrouwd met Joanne en vader van 4 kinderen. Samen met mijn vrouw draaien we twee
bedrijven. Een audiovisueel bedrijf PAR-AV in Aalsmeer en de horecalocatie 't Oude Parochiehuis in Mijdrecht. We zijn een
jaar actief binnen de EHBO in Aalsmeer en het voelt goed om mijn steentje bij te dragen. In het gesprek met Michel en
Petra kwam naar voren dat er dringend behoefte is aan hulp binnen de organisatie. De ervaringen die wij hebben binnen
de evenementenorganisatie kan dus ook van pas komen als postcommissaris. Ik zal de komende tijd gaan gebruiken om
mezelf in te werken en te zien of deze taak naast mijn huidige werkzaamheden past. Later in dit jaar zullen we alles
evalueren en daar waar nodig bijstellen. Het lijkt mij in ieder geval iets heel leuks.
Groet Ruud.

Herhalingsadministratie

Beste EHBO’ers,
Het is zover, ik stop met de
herhalingsadministratie.
Tijd om wat anders te gaan doen. Ik heb met veel
plezier al die jaren alles bijgehouden op het
gebied van verlengingen.
Veel mensen persoonlijk leren kennen.
In José heb ik een waardig opvolger gevonden.
Eind deze maand gaan we nog om de tafel,
daarna zit het erop.
Ik hoop dat jullie haar ook weten te vinden via de
mail, telefoon en natuurlijk tijdens het
koffieschenken.
Ik wens een ieder van jullie veel gezondheid,
geluk, liefde, werk en een diploma EHBO voor de
mindere dingen in het leven.
Dank voor al de mooie jaren en tot ziens.

Groetjes Greet
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Hulphond
Beste allemaal,
Afgelopen seizoen hebben we het tijdens de verbandleer lessen gehad over hulphonden.
Ik zet de belangrijkste punten nog even op een rij.
Er zijn diverse soorten hulphonden:
-

Blindengeleidehond
Assistentiehond
Autismegeleidehond
Buddyhond
Medische detectiehond

Wat biedt een geleidehond?
• Veiligheid: de baas hoeft niet meer bang te zijn om te vallen of ergens tegenaan te lopen.
• Snelheid: de baas hoeft niet meer te zoeken naar zebrapaden of alternatieve routes bij wegopbrekingen.
• Bewegingsvrijheid: de baas gaat gemakkelijker naar buiten.
• Vriendschap: de baas heeft altijd een vriend bij zich waardoor contact leggen makkelijker wordt.
Waar kan een assistentiehond bij helpen?
• Openen en sluiten van deuren en lades.
• Bedienen van knoppen zoals licht- en liftknoppen.
• Oprapen en aangeven van voorwerpen. Zo kan hij een gevallen pen van de grond pakken en boodschappen
uit het winkelschap pakken en aangeven bij de kassa.
• Aan- en uitkleden, het verzetten van de voetsteunen van de rolstoel of het omdraaien in bed.
Wat biedt een autismegeleidehond?
• Veiligheid: het kind kan niet meer zomaar wegrennen.
• Bewegingsvrijheid: het hele gezin kan zonder strijd op stap.
• Positieve invloed: vaak verandert het gedrag van het kind.
• Vriendschap: het kind heeft altijd een kameraad in de buurt.
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Buddyhond
Een buddyhond geeft sociale steun aan volwassenen en kinderen met een handicap, ziekte of stoornis.
Buddyhonden hebben de juiste eigenschappen en vaardigheden voor deze taak. Ze zijn goed opgevoed,
stabiel, bieden rust en weten om te gaan met moeilijke situaties.
Er zijn twee soorten buddyhonden:
-

Buddyhond PTSS

Deze buddyhonden worden speciaal getraind voor (oud-)geüniformeerden, zoals oorlogsveteranen,
agenten en brandweerlieden die een posttraumatische stressstoornis (PTSS) hebben. Een buddyhond
draagt bij aan het gevoel van veiligheid, vergroot de bewegingsvrijheid en biedt troost en rust. De hond
leert ook praktische vaardigheden. Hij maakt zijn baas bijvoorbeeld wakker bij nachtmerries.
-

Buddyhond kinderen

Een buddyhond geeft steun, gezelschap, structuur, vertrouwen en plezier. Uit onderzoek blijkt dat kinderen
met een visuele of fysieke beperking dankzij een buddyhond meer zelfvertrouwen krijgen en zich beter
voelen. Kinderen raken spelenderwijs gewend aan het verzorgen van en omgaan met een hond. Dit kan een
goede voorbereiding zijn op een leven later met een blindengeleidehond of assistentiehond. Buddyhonden
van KNGF Geleidehonden zijn goed opgevoede, gehoorzame, sociale huishonden die bijdragen aan de
kwaliteit van leven.
Medische detectiehonden speurt ziekten op
Honden staan bekend om hun ongeëvenaarde reukvermogen. KNGF Geleidehonden leidt haar eigen
medische detectiehonden op en onderzoekt welke waardevolle bijdragen dit team kan leveren aan het
tijdig opsporen van ziekten. Op dit moment is het team van speurneuzen bezig om wetenschappelijk aan te
tonen dat zij darmkanker kunnen ruiken in ontlastingsmonsters. En er zijn inmiddels ook honden die
vroegtijdig een hypo (lage bloedsuikerwaarde) bij patiënten met diabetes type 1 en een epileptisch insult
kunnen signaleren.

Hoe te handelen bij een ongevalssituatie
-

Laat de hond bij de baas
Wees niet bang voor de hond
Let op de gedragingen van de hond
Praat tegen slachtoffer en hond
Maak de riem los zodat je ingeval van gevaar de hond het sein ‘vrij’ geeft, en je de hulphond
gemakkelijker in veiligheid kan brengen, bijvoorbeeld bij gebruik van een AED
Zorg voor veiligheid
De hulphond is een verlenging van het slachtoffer
Bel het nummer op de penning

Linda.
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Het Coronavirus heeft geeft ook voor de hulpverlening de nodige aanpassingen. Een duidelijke
aanpassing die nu landelijk geld is de aanpassing voor de reanimatie. Zie hieronder het nieuwe
protocol.

Volgorde van handelen bij de basale reanimatie van volwassenen
tijdens COVID-19 pandemie

!

Beperk het aantal hulpverleners tot 2
Kom nooit aan het hoofd van het slachtoffer
Slachtoffer reageert niet
(middels aanspreken en aanschudden
aan de schouders)

s
(Laat) 112 bellen

LAAT een AED
halen indien
beschikbaar

s
!

112

Open de luchtweg NIET

s
Ademhaling niet normaal

GEEN duidelijke of
bewezen COVID-19

s

s

GEEN borstcompressies
en GEEN mond-op-mond/
masker beademing

Geef continue
borstcompressies maar
GEEN mond-op-mond/
masker beademing

s

s

Copyright: © Nederlandse Reanimatie Raad Versie: april 2020

s

Bewezen of
verondersteld COVID-19

s

!

Alleen? Haal een
AED indien direct
beschikbaar

Controleer ademhaling
door alleen te kijken.

Gebruik de AED
zodra deze er is.
Ook na gebruik
GEEN borstcompressies of
beademingen

Gebruik de AED
zodra deze er is.
Hervat continue
borstcompressies
zonder beademingen

Desinfecteer uw handen bij de ambulance
nadat de reanimatie is overgenomen
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Jeuk !
Eikenprocessierups of zwemmersjeuk?
Op grond van het aantal vlinders dat in 2019 geteld is, wordt er in 2020
opnieuw grote overlast verwacht door de eikenprocessierups. Door alle
commotie vorig jaar zal het merendeel van de hulpverleners wel op de
hoogte zijn van de symptomen en verschijnselen van een contact met
de brandhaartjes van dit geniepige beestje. Maar in alle publiciteit
rondom deze plaag is een aspect onderbelicht gebleven: water!
Zwemmen in open water is ’s zomers een populaire bezigheid. Loop
langs een willekeurige plas of waterpartij en er zullen zeker kinderen
aan het pootjebaden zijn, en zie je jongeren in bootjes spelevaren.
Daarbij zitten openluchtzwembaden vol met zwemmers die van de
zomer genieten. Water hoort nu eenmaal bij Nederland en we zijn er
allemaal vertrouwd mee. Zo weten de meesten van ons ook dat het
soms gebeurt dat je uit het water komt en sterke jeuk ervaart of vol zit
met rode plekken.
Jeuk na het zwemmen in open water kan veel oorzaken
hebben. Zo kan er sprake zijn van zwemmersjeuk,
veroorzaakt door larven van de platworm die de huid
binnendringen en daar afsterven. Maar het kan ook gaan
om blauwalgen die ook irritatie van huid en ogen kunnen
veroorzaken. Minder bekend is echter dat ook de
eikenprocessierups tijdens het zwemmen jeuk kan
veroorzaken.
Dat de brandhaartjes van de rups tot klachten kunnen
leiden, is algemeen bekend en wandelaars en fietsers
weten dat ze op hun hoede moeten zijn in de buurt van
eikenbomen. Die brandhaartjes kunnen echter ook in
oppervlaktewater, zoals plassen, meertjes of zwembaden
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terecht komen. Een besmette eik die op minder dan 100 m. van open water staat, kan zo problemen
opleveren voor een zwemmer. Men zou kunnen zeggen dat de eigenaar of beheerder van het water
verantwoordelijk is en moet zorgen dat het water geschikt voor zwemmen is. Helaas is controle op de
minuscule brandhaartjes vrijwel onmogelijk en is het dus aan ons om goed op te letten en eventuele
problemen direct te melden.

Jeuk na het zwemmen? Probeer zo snel
mogelijk een lauwwarme douche te nemen
zodat je het hele lichaam goed schoon kan
spoelen. Daarnaast is het zaak om contact
op te nemen met de eigenaar of beheerder
van het zwemwater om het incident te
melden. Ook als je een besmette boom op
minder dan 100 m. van het zwemwater
ziet, zou je daar een melding van moeten
maken om te voorkomen dat andere
zwemmers met jeuk en rode bulten het
water uit komen.
Uit: Hulpvaardig nr. 1-2020
tekst: Els Knaapen
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