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E- PLASMA
Van het bestuur

Ook deze zomer is weer een zomer die de boeken in gaat
met diverse warmte records. Ook al is de zomer nog niet
over, voor we het weten staat het nieuwe seizoen op het
punt van beginnen.
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In deze uitgave
Post commissaris gezocht

Deze zomer is er ook weer genoeg te doen geweest over de
eiken processie rups. Een klein harig beestje die voor veel
irritatie kan zorgen. Daarom in deze plasma een stuk over
eerste hulp bij de eikenprocessierups.
Helaas zijn we niet meer elke avond van de partij bij de
feestweek in Aalsmeer dit jaar. De feestweek heeft
aangegeven dat vanwege de hoeveelheid bezoekers,
alcoholgebruik, mogelijke toename van gebruik van drugs en
dergelijke ze per avond 6 BLS (ehbo’ers) en 2 ALS
(specialisten) willen inzetten.
Daarom is in goed overleg met de feestweek besloten dat wij
niet meer alles kunnen verzorgen. Voor ons houdt het in dat
we nog wel aanwezig zullen zijn bij de evenementen die
overdag plaats vinden en de maandag en dinsdag avond. Bij
finish pramenrace op zaterdagmiddag zullen wij ook niet
posten.
We vinden het heel jammer dat bij zo’n Aalsmeersevenement wij niet meer altijd aanwezig kunnen zijn, maar
de eisen die gesteld worden maken het voor ons niet meer
mogelijk.
Petra heeft aan gegeven dat ze per 2020 gaat stoppen als
postcommissaris, we vinden dat als bestuur heel jammer.
Ruim acht jaar lang heeft ze alles rond het posten verzorgd,
en daarmee veel werk verricht voor de vereniging. We zijn
haar dan ook zeer dankbaar. Verderop staat een oproep van
Petra voor een opvolger.
Als het seizoen in maart is afgelopen zijn de instructeurs
gelijk alweer bezig met de voorbereidingen van dit nieuwe
seizoen. Het rooster wordt gemaakt, en er worden weer
lesprogramma’s gemaakt. Dit seizoen krijgen we versterking
van maar liefst 2 instructeurs, Monique en Chantal. Beide
instructeurs hebben al meerdere jaren ervaring, zeker bij de
diagnose avonden kunnen jullie ze tegen het lijf lopen.
Afgelopen seizoen hebben we voor het eerst een lezing
meerdere malen gegeven zodat iedereen een kans heeft om
een bepaalde lezing te kunnen bijwonen. Dit is goed bevallen
en zullen we mee doorgaan.

2
Eerstehulp bij
eikenprocessierups

3
Rooster seizoen 2019-2020

8
Verlengingsregelement

9
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De digitale evaluatie aan het einde van het vorig
seizoen is laat verstuurd, maar we hebben toch
nog aardig wat response gehad.
Over het algemeen zijn de leden tevreden met
de manier van les geven binnen de vereniging.
De vraag over het les geven op zaterdag, daar
zijn de meningen over verdeeld. Voor de één is
het een uitkomst, de ander absolute niet en
voor weer een ander hangt het van de datums
af. Dit is iets dus waar we verder naar moeten
kijken.
Natuurlijk hopen we ook dit jaar weer een
volledige opleiding te verzorgen, de eerste
aanmeldingen zijn al binnen. De opleiding start
op donderdag 17 oktober.
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Het EHBO-seizoen begint voor ons op dinsdag 10 september met de open inschrijving voor de herhalingslessen
in het EHBO-gebouw. Deze avond wordt altijd heel goed bezocht, en tijdens deze avond worden sommige
lessen helemaal gevuld. Ervaring leert dat dit vaak de lessen zijn voor de kerst. Dit houdt in dat de E-mail
inschrijving niet meer op deze lessen kunnen worden in geschreven. Geef daarom ook altijd een reserve datum
op. Als je zeker wil zijn om op een bepaalde datum je les te willen volgen, is het advies kom naar de inschrijf
avond.
Als de inschrijvingen van de inschrijfavond zijn verwerkt dan is inschrijving per mail ook weer mogelijk, en wel
vanaf 12 september.
Voor het volledige rooster zie elders in dit blad. Dan rest mij nog u namens het bestuur een goed seizoen toe
te wensen.
Michel Vreken

Opvolger gezocht
Het regelen van het posten doe ik vanaf 2011.
Ik weet nog goed dat Michel en Shirley op kraamvisite kwamen bij
mij en Ilse en dat mij werd gevraagd of ik de taak van Gerie wilde
overnemen.
Dat vond ik wel een uitdaging en met een goede overdracht van
Gerie en de back up van Michel en Shirley ben ik daar mee gestart!
Nu, 2019, heb ik besloten om mijn taak als post commissaris over te
dragen aan een nieuwe, enthousiaste vrijwilliger! Dus ben ik per
2020 op zoek naar een opvolger!
Wil je graag iets voor de vereniging doen en lijkt het regelen van de
posters bij de evenementen je wel wat! Wil jij mijn opvolger worden?
Dan help ik je graag op weg en krijg je natuurlijk alles over gedragen
om de taak voort te zetten!
Ben je enthousiast of heb je nog vragen, dan mag je dit aan mij of
Michel laten weten.
Groeten, Petra
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Eerste Hulp bij de eikenprocessierups
In de zomer genieten we met z'n allen volop van de buitenlucht, leuke activiteiten en gewoon van de zon. Maar dat
doen insecten en allerlei andere beestjes ook. Wat doe je als je daardoor wordt gebeten of mee in contact bent
gekomen?
Een van de beestjes waar we nu veel over horen is de eikenprocessierups. Dit is zijn moment of fame. Het beestje
doet vrij weinig, maar contact met de brandharen van deze rups kan voor veel jeuk en irritaties zorgen. Met een
paar eenvoudige handelingen kun je het slachtoffer van de rups al een grote dienst bewijzen.

Symptomen
Bij huidcontact kan binnen de acht uur een pijnlijke rode huiduitslag ontstaan, met hevige jeuk. De huidreactie kan
zichtbaar worden op de onbedekte huid, maar ook op andere delen van het lichaam. De brandharen verspreiden
zich gemakkelijk, door zweet, krabben en wrijven of via de kleding.
Bij contact met de ogen ontstaat na één tot vier uur een conjunctivitis (rode pijnlijke en tranende ogen). Indien de
brandharen dieper in het oogweefsel doordringen, kunnen ernstige ontstekingsreacties optreden, die in zeldzame
gevallen zelfs tot blindheid kunnen evolueren.
Bij het inademen van de brandhaartjes treedt irritatie op van de luchtwegen. Dit gaat gepaard met niezen, keelpijn,
slikstoornissen en eventueel ademhalingsmoeilijkheden door spasme van de luchtwegen.
Bij inname kunnen ontstekingen ontstaan van het mondslijmvlies en het maagdarmkanaal. Dit gaat gepaard met
symptomen als speekselvloed, overgeven en buikpijn.
Iemand die vaak met eikenprocessierupsen in aanraking komt, krijgt steeds hevigere klachten, bij elk hernieuwd
contact. In ernstige gevallen kan een levensbedreigende anafylactische shock optreden (urticaria, transpireren,
zwellingen in de mond en keel, ademhalingsmoeilijkheden, bloeddrukdaling en bewusteloosheid).

Behandeling
De eerste hulp bij contact met de eikenprocessierups hangt af van het type contact en de ernst van de symptomen.
Bij algemene symptomen
Personen die naast lokale symptomen ook algemene symptomen vertonen zoals malaise, duizeligheid, braken,
worden best doorverwezen naar het ziekenhuis.
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Bij huidcontact
• Ontdoe je van alle kleren en behandel deze verder met handschoenen. Was de kleren (zo warm mogelijk)
en laat ze drogen in de droogkast.
• Was huid en haar uitgebreid met water en zeep.
• Strip eventueel de huid met plakband om vastzittende brandharen te verwijderen. Borstel de haren goed
uit.
• Bestrijd de jeuk met verzachtende crème op basis van Aloë Vera, Calendula, menthol of Eucalyptus. Bij
hevige jeuk kunnen antihistaminica verlichting brengen. Raadpleeg een arts bij ernstige huiduitslag.
Bij contact met de ogen
• De ogen moeten gespoeld worden. Dit gebeurt best door een oogarts, die eerst een lokaal verdovend
middel in het oog aanbrengt.
• Na het spoelen moeten de ogen zorgvuldig onderzocht worden op de aanwezigheid van achtergebleven
brandharen.
• Brandharen die diep in het oogweefsel zijn doorgedrongen, moeten chirurgisch verwijderd worden.
Bij contact met de luchtwegen
• De symptomen moeten geëvalueerd worden door een arts, die een symptomatische behandeling zal
instellen. Deze kan bestaan uit antihistaminica en /of corticoïden en aerosols of inhalators.
Bij inname (in het spijsverteringsstelsel)
• Men kan de ingenomen hoeveelheid verdunnen door het drinken van een groot glas water. Het
verwijderen van de brandharen uit de mond lukt soms door voorzichtig te schrapen met een spatel of een
gaasje of door het strippen met plakband.
Vaak is een endoscopisch onderzoek onder algemene anesthesie nodig voor het verwijderen van brandharen, die
diep doorgedrongen zijn in de mond, de keelholte of de slokdarm.
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Toxiciteit
De brandharen op de rug van de rupsen lopen uit op een punt en bevatten weerhaakjes. Zij komen gemakkelijk
los bij aanraking of worden meegevoerd door de wind, zodat ook wandelaars en fietsers kunnen worden
getroffen. De haartjes zijn slechts 0,2 tot 0,3 millimeter lang, maar elke rups heeft er honderdduizenden tot een
miljoen van.
Door hun speciale vorm blijven de haartjes gemakkelijk in de weefsels hangen en kunnen de huid, de ogen en de
luchtwegen binnendringen. Hier veroorzaken zij huiduitslag (urticariële reactie of netelroos), zwellingen, rode
ogen en jeuk door vrijkomen van histamine (een stof die normaal vrijkomt bij allergische reacties).
De haren verschijnen vanaf ongeveer half mei tot eind juni op de rupsen. De haren blijven ook na het vertrek van
de rupsen in de nesten, die aan de stammen en dikke takken hangen, aanwezig. Na jaren kunnen deze nesten bij
aanraking nog overlast veroorzaken.
Ook dieren, met name honden, kunnen last hebben van de brandharen van de rups.

Risico
De meeste symptomen zijn eerder vervelend en kunnen symptomatisch worden behandeld. Indien braken,
duizeligheid en koorts optreden, is het raadzaam naar het ziekenhuis te gaan.
Iemand die vaak met eikenprocessierupsen in aanraking komt, krijgt steeds hevigere klachten. In ernstige
gevallen kan een levensbedreigende anafylactische shock optreden.

Preventie
Het vermijden van een tweede contact is zeer belangrijk voor personen die reeds in aanraking kwamen met de
eikenprocessierups, omdat bij elk hernieuwd contact de reacties heviger kunnen worden. Dit geldt vooral voor
mensen die beroepshalve veel tijd doorbrengen in geteisterde gebieden. Dit kan door het dragen van persoonlijke
beschermende kledij: rubberhandschoenen en laarzen, volledige overall en stofmasker en –bril.

De brandharen worden gemakkelijk verspreid door de wind. In risicogebieden zijn er daarom enkele
voorzorgsmaatregelen te nemen:
•
•
•
•

Van mei tot september de was niet buiten laten drogen.
Groenten uit de tuin zorgvuldig wassen.
Enkele dagen voor het maaien van het gazon het gras besproeien met water, zodat de brandharen diep in
de grond kunnen doordringen.
Kinderen niet buiten laten spelen in de nabijheid van een aangetaste boom. Op grotere afstand kan je
hen beschermen met lange mouwen, lange broekspijpen, een pet en eventueel een zonnebril.

Bestrijding
Probeer in geen geval de eikenprocessierups zelf te bestrijden. Bij onoordeelkundig gebruik van insecticiden of
bij het wegspuiten met een hogedrukreiniger worden meer problemen gecreëerd dan opgelost. De irriterende
haren kunnen nog jaren na de dood van de rups actief blijven. Als zij bij de bestrijding in de omgeving terecht
komen, kunnen zij nog jarenlang overlast bezorgen.
Laat de bestrijding over aan gespecialiseerde diensten
(bel hiervoor je gemeente). De meest doeltreffende methode bestaat
uit het wegbranden of opzuigen van de rupsen en hun nesten
en dit liefst vroeg in het seizoen wanneer de brandharen
nog niet ontwikkeld zijn.

5

E-Plasma

Uitgave 11, Augustus 2019

Wat is een eikenprocessierups eigenlijk?
De eikenprocessierups is de larve van een nachtvlinder, de Thaumetopoea
processionea. Deze vlinder legt op het einde van de zomer eitjes in de toppen
van eikenbomen. Van half april tot begin mei komen de rupsen uit de eitjes.
De jonge rupsen zijn oranjekleurig en hebben lange haren, die nog niet
netelend zijn. Na een drietal vervellingen worden ze grijs met een donkere
band op de rug en ontstaan de eerste brandharen. Dit is van half mei tot juni.
In juli verpoppen de rupsen zich en in augustus ontpoppen zij zich tot vlinders
die op hun beurt weer eitjes gaan leggen.

De brandharen kunnen zeer lang actief blijven, zelfs na de dood van de
rupsen.
De eikenprocessierupsen leven in groepen bijeen en maken op de stammen
of dikkere takken grote nesten: een dicht spinsel van vervellingshuidjes, met
brandharen en uitwerpselen.
Zij voeden zich ’s nachts. Zij verplaatsen zich in lange rijen (vandaar processie)
naar hun voedsel, de eikenbladeren. Zij kunnen een hele boom kaalvreten.
Op een groot aantal eikenbomen in vrijwel geheel Nederland tref je in de
maanden mei, juni en juli de behaarde rupsen aan. Tot tien jaar geleden
kwam de rups in Nederland hoofdzakelijk voor in de provincies Gelderland,
Noord-Brabant en Limburg. De afgelopen jaren is de rups in alle provincies
gesignaleerd. Problemen doen zich voor vanaf half mei (door de rupsen) tot in
september (door lege nesten vol brandharen).
Hebben dieren ook last van de eikenprocessierups?
Met name honden kunnen klachten krijgen wanneer ze in contact komen met
de brandharen. Houd uw hond goed in de gaten en/of aangelijnd.
Bron: EHBO.nl / Antigifcentrum.be
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PROGRAMMA EHBO VERENIGING AALSMEER
SEIZOEN 2019 – 2020
Om uw diploma geldig te houden zijn er 4 onderdelen die u jaarlijks moet volgen en één onderdeel dat u
iedere twee jaar moet volgen.
Daarnaast is er een extra aantekening wandelletsel te behalen. Die mag u volgen maar is niet verplicht
voor het bijhouden van uw diploma.
Onderdelen die u jaarlijks moet volgen:
Onderdeel 1
Reanimatie / AED
Onderdeel 2
Stoornissen in het bewustzijn en ademhaling
ernstige bloedingen, shock,
Onderdeel 3
Diagnoseavond - Lotus oefening
Onderdeel 4
Verband- en hulpmiddelen, wonden, infecties
botbreuken, ontwrichtingen, kneuzing, verstuiking
Onderdelen die u eens per twee jaar moet volgen:
Onderdeel 5
Lezing van de arts
Dit houdt in dat er in twee jaar 9 lessen gevolgd moeten worden om uw EHBO-diploma geldig te houden.
Extra te behalen aantekeningen:
Onderdeel 6 (voorheen 7) Wandelletsels
Voor deze aantekening is een jaarlijkse herhaling verplicht.
Inschrijven kan op de open inschrijfavond op dinsdag 10 september 2019 van 19.30 tot 21:00 uur.
Als alle inschrijvingen van de open inschrijf avond zijn verwerkt kan er worden ingeschreven
via de mail en telefonisch dit zal zijn vanaf 12 september 2019.
De open inschrijving wordt altijd drukbezocht, en er zullen al vele lessen gevuld zijn na die avond.
Op de website proberen we zo snel mogelijk aan te geven als de lessen vol zitten.
Het mailadres waar u zich kunt opgeven is: herhalingslessenehbo@live.nl
Via de telefoon tussen 18.00 – 21.00 uur, liever niet in het weekeind
Greet Kooij 06-49227906.
Graag twee data opgeven. Bij opgeven krijg je altijd reactie terug. Geen reactie betekent dat het niet
goed is gegaan. Dus niet komen op een avond als je geen reactie hebt gehad. Bij afwezigheid c.q.
absentie zo spoedig mogelijk bericht naar Greet Kooij, tel. 06-49227906,
of op herhalingslessenehbo@live.nl
De lezing van Sjaak Burgers is dezelfde als die van januari 2019
Met als onder werpen; Ouderen EHBO wat kom je tegen, Dementie/ Alzheimer, Beroerte,
Alcohol en drugs gebruik en de gevolgen, Verdrinking en onderkoeling
De lezing over de meldkamer is hetzelfde als afgelopen jaar
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Programma E.H.B.O vereniging Aalsmeer
Seizoen 2019 -2020
Alle lessen zijn van 19:30 tot 22:00 uur

dinsdag
dinsdag
donderdag
dinsdag
dinsdag
donderdag
dinsdag
donderdag
dinsdag

10 september 2019
17 september 2019
19 september 2019
24 september 2019
1 oktober 2019
3 oktober 2019
8 oktober 2019
10 oktober 2019
15 oktober 2019

1
5
3
1
4
2
2
1

dinsdag
dinsdag
dinsdag
dinsdag
dinsdag
dinsdag
dinsdag
dinsdag

29 oktober 2019
5 november 2019
12 november 2019
19 november 2019
26 november 2019
3 december 2019
10 december 2019
17 december 2019

1
4
2
1
3
2
4
5

dinsdag
donderdag
donderdag
dinsdag
donderdag
dinsdag
donderdag
dinsdag
donderdag
dinsdag
donderdag

7 januari 2020
9 januari 2020
16 januari 2020
21 januari 2020
23 januari 2020
28 januari 2020
30 januari 2020
4 februari 2020
6 februari 2020
11 februari 2020
13 februari 2020

2
1
4
1
1
2
2
1
2

donderdag
dinsdag
donderdag
donderdag
dinsdag
donderdag
donderdag

27 februari 2020
3 maart 2020
5 maart 2020
12 maart 2020
17 maart 2020
19 maart 2020
26 maart 2020

3
4
4
5
6
6
3

2

Open inschrijving
Reanimatie
Lezing Meldkamer
Diagnose
Reanimatie
Verband en hulpmiddelen
Bewustzijn
Bewustzijn
Reanimatie
Herfstvakantie
Reanimatie
Verband en hulpmiddelen
Bewustzijn
Reanimatie
Diagnose
Bewustzijn
Verband en hulpmiddelen
Lezing Sjaak
Kerstvakantie
Bewustzijn
Reanimatie
Verband en hulpmiddelen
Reanimatie
Reanimatie
Bewustzijn
Bewustzijn
Reanimatie
Bewustzijn
Jaarvergadering
Bewustzijn
Voorjaarsvakantie
Diagnose
Verband en hulpmiddelen
Verband en hulpmiddelen
Lezing Sjaak
Wandelletsels
Wandelletsels
Diagnose
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VERLENGINGSREGLEMENT EHBO AALSMEER

Algemene procedure voor verlenging van het EHBO-diploma.
Om voor verlenging in aanmerking te komen is het vereist in twee jaar negen verplichte cursusavonden bij te
wonen en te oefenen in alle vaardigheden.
De onderdelen 1, 2, 3, 4 jaarlijks. En onderdeel 5 eens per twee jaar. Voor de extra te behalen aantekening
wandelletsel onderdeel 6 (voorheen 7) is een jaarlijkse herhaling verplicht. Gevolgde BHV-lessen geven geen
vrijstelling voor verlenging van het diploma. Indien een cursist niet heeft aangetoond competent te zijn vindt er
geen verlenging van het diploma plaats.
Elke cursist moet zich tijdig afmelden indien deze een aangemelde avond niet kan bijwonen, dit kan per email of
anderszins bij Greet Kooij.
Uitzonderlijke procedure: Indien een cursist wel aanwezig is op de les, maar door lichamelijke of geestelijke
problemen niet kan deelnemen aan de vaardighedentoetsing.
De les kan gevolgd worden, maar de cursist kan niet competent worden verklaard op de aanwezigheidslijst. De
instructeur vermeldt dit altijd in samenspraak met de cursist. De cursist zal de aangegeven les opnieuw moeten
volgen en de vaardigheden alsnog moeten laten zien. Het kader beslist over de competentie.
Uitzonderlijke procedure: Indien een cursist door lichamelijke of geestelijke problemen gedurende langere
tijd niet in staat is om deel te nemen aan de vaardighedentoetsing.
De cursist dient dit tijdig aan te geven bij één van de instructeurs of bij Greet Kooij, ruim voordat het diploma
verlengd moet worden. Het kader zal dan kijken naar een passende oplossing.
Uitzonderlijke procedure: Optreden als lotus zonder lotus te zijn.
De cursisten mogen als lotus spelen, maar krijgen hiervoor geen stempel dat de les gevolgd is. Dit omdat de
cursist niet daadwerkelijk meedraait op de diagnose-avond met de hulpverlening.

Instructeurs

Bestuur
voorzitter
Michel Vreken

0297-341971

secretaris
Sigrid Hoogendoorn

0297-331260

penningmeester
Thecla de Jongh

0172-539733

Thea Jongkind

0297-343245

Karin Verberne

06-11440866

Linda van Veen

0297-331853

Erik Raket
Rieky van Boxel

leden
Petra Post
Karin Verberne

06-49227908
06-11440866

postcommissaris
Petra Post (tot 20.00 uur) 06-49227908
evenementen@ehboaalsmeer.nl
Opleidingsadministratie
opleiding@ehboaalsmeer.nl

Administratie herhalingslessen
Greet Kooij
06-49227906
(18.00uur – 21.00uur)
herhalingslessen@ehboaalsmeer.nl

Verenigingsgebouw
Zwarteweg 77A, Aalsmeer
ING: NL05 INGB 0002 5368 68,
Kamer van Koophandel 40595083
Secretariaat/Postadres vereniging
Sigrid Hoogendoorn-Arendse,
P.F. von Sieboldlaan 43
1431 KG AALSMEER,
secretariaat@ehboaalsmeer.nl

Verbanden
Saskia Raket
verbanden@ehboaalsmeer.nl
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