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E- PLASMA
Van het bestuur

De eerste sneeuw hebben we
al gehad, en de kerst staat
voor de deur. Dat betekent dat
we alweer halverwege het
seizoen zitten.
De eerste grote bijeenkomst in
het gebouw hebben we
gehad, de extra Algemene
leden vergadering. Er was
ruim 50 man en het paste
precies. Een verslag vind je
verderop.
Vlak na de start van het
seizoen hebben we helaas
afscheid moeten nemen van
Michelle. Ze is verhuisd naar
de andere kant van het land.
En had de intentie dat ze dit
seizoen nog bij ons kon
afmaken. Ze heeft zelf een
stukje geschreven over haar
vertrek, dit kan je verderop
lezen.
Dit gat wat is ontstaan wordt
opgevangen met de hulp van
Rieky en Dorrie, die een groot
deel van de lessen
overnemen, en onze eigen
docenten. Waarvoor we de
docenten zeer dankbaar zijn.
De eerste lessen zijn gegeven
in ons nieuwe gebouw. Het is
nog even wennen. De zaal is
iets kleiner en anders
ingericht. We proberen hem
leeg te houden door niets in
de zaal te zetten. En i.p.v. de
kleden, gebruiken we matten
waarvoor we de schoenen uit
doen. Al met al gaat het goed,
en lukt het aardig.

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. Omdat er
soms nog wel eens
onduidelijkheid is over de
keuzes die gemaakt zijn bij de
lessen, staat hierover een
stuk, verderop in deze Plasma.
Ook dit jaar geven we weer
een EHBO-opleiding. Thea en
Linda geven de opleiding en zij
worden o.a. bijgestaan door
Erik en diverse Lotussen.
De opleiding is gestart met 7
personen en er zullen
uiteindelijk 5 personen
examen doen. Op 21
december is het examen
geweest, 4 personen zijn
geslaagd. Twee cursisten gaan
op voor een herkansing.
We zijn heel blij dat Erik
besloten heeft om de
opleiding tot EHBO instructeur
te volgen. Met het wegvallen
van Michelle hebben we een
tekort aan docenten. Erik
heeft het eerste deel van het
examen er al op zitten en is
hiervoor geslaagd.
Erik, gefeliciteerd, en op naar
het volgende examen.
Zijn er leden die ook wel iets
zien in docent worden, laat
het ons weten!
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Het postseizoen heeft nog een druk einde dit
jaar. Het was soms moeilijk om alle
evenementen gevuld te krijgen maar het is
allemaal weer gelukt. Er zijn weer vele uren
gemaakt door de vrijwilligers en een bedankje
hier is dan ook wel op zijn plaats. Zonder al deze
inzet kan de vereniging niet draaien.
Vrijwilligers BEDANKT!!!
Dan rest mij nog iedereen, namens mij en mijn
medebestuursleden, prettige feestdagen en een
goede jaarwisseling toe te wensen.
Michel Vreken
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Extra algemene ledenvergadering
Op 5 september jl. is er een extra algemene
ledenvergadering gehouden vanwege het uittreden uit
de KNV EHBO. Deze vergadering werd gecombineerd
met de inschrijving voor de herhalingslessen voor dit
seizoen. En dit was ook voor de leden meteen de eerste
gelegenheid om ons nieuwe onderkomen aan de
Zwarteweg te bekijken. We hebben veel positieve
reacties over de nieuwe ruimte ontvangen. De opkomst
was groot, zo’n 50 personen waren aanwezig.

Tijdens de jaarvergadering eerder dit jaar, op 16
februari 2017, is gesproken over het eventueel
uittreden uit de KNV EHBO, en de voordelen van
uittreden. Tijdens die vergadering is besloten de
uittreding voor te bereiden. Inmiddels is de
statutenwijziging voorbereid. De statuten worden
gewijzigd vanwege de uittreding en de statuten worden
ook meteen gemoderniseerd (de huidige statuten zijn
al weer 16 jaar oud). Tijdens de vergadering op 5
september jl is er over de statutenwijziging gestemd.
Alle leden hebben voor de vergadering de gelegenheid
gekregen om het ontwerp van de statutenwijziging te
bekijken en vragen te stellen. Alle aanwezigen bij de
vergadering, en ook degenen die per volmacht hun
stem uitbrachten, hebben gestemd vóór de
statutenwijziging, dus vóór uittreding uit de KNV
EHBO.
Voor de uittreding is ook de goedkeuring van de KNV
EHBO (het landelijk bestuur) vereist. De aanvraag
hiervoor is ingediend. Vorige week hebben we bericht
ontvangen dat de KNV EHBO akkoord gaat met de
statutenwijziging. Dit houdt in dat de statutenwijziging
nog dit jaar afgerond kan worden. De akte wordt op
korte termijn bij de notaris ondertekend en daarmee is
de uittreding uit de KNV EHBO een feit.

Sigrid

2

E-Plasma

Uitgave 7, December 2017

Opleiding tot Instructeur eerste hulp.
Waar begin je aan hoor ik u zeggen, en die
vraag was ook voor mij onduidelijk toen ik
hieraan begon.
Nadat de cursus tot trauma LOTUS weer een
keer was afgezegd, was mijn agenda leeg
(tenminste leger), en was ik op zoek naar een
andere invulling. Ook was ik na 13 jaar
volleybal training gegeven te hebben toe aan
wat anders.
Een collega van mij was reeds begonnen met
een cursus om EH instructeur te worden, en
de EHBO vereniging was op zoek naar
(nieuwe) instructeurs. Met deze gegevens had
ik voor mijzelf de keuze gemaakt om de
instructeursopleiding te gaan doen.
Net als bij mijn LOTUS opleiding had ik de
introductiedag(en) gemist en moest ik wat
inhalen.
Zowel toen als nu, waren de instructeurs
gelukkig zo flexibel om mij daarin te helpen,
en mij toe te laten tot de opleiding.
De opleiding volg ik bij het NODE in Vinkeveen; en nu 5 lessen van de 15 gevolgd te hebben, heb ik geen
spijt van mijn keuze.
De les zaterdagen vliegen voorbij we; starten om 9:00 en zijn om 16:00 klaar. Maar voor mijn gevoel is
het in een mum van tijd 16:00.
Met een groep van 9 cursisten (inclusief mijzelf) zijn we deze cursus begonnen. En dat is tot nu toe heel
leerzaam, grappig, ontspannen en uitdagend gebleken.
Vaak weet je wel dat je een goede evenementenhulpverlener bent, maar om mensen uit te leggen hoe
het moet blijkt toch dat de lat hoog ligt. Het is net iets anders dan de NCOI reclame: De stok (NCOI) zijn
wij, De lat bepaal jij. Hier is het: De stok (NODE) zijn wij, de lat bepaalt het Oranje Kruis.
Onderwerpen als menselijk lichaam, didactiek, rollenspellen/ongevalssituaties komen regelmatig aan de
orde. Het eerste deelexamen staat inmiddels voor de deur (9 december). En dat is de Vaardigheden en
Theorie toets (VT toets). Ik heb er vertrouwen in dat wij met z’n allen gaan slagen.
Daarna gaat de cursus door. En hoop ik ergens rond april 2018 mijn diploma instructeur eerste hulp te
hebben. Daarna nog de module instructeur BLS/AED halen, en dan ben ik volledig klaar om instructeur te
zijn bij de EHBO vereniging Aalsmeer.
Ik barst van de ideeën, maar of ze allemaal kunnen
daar kom ik wel achter. J
Ook heb ik nog meer respect gekregen voor de
instructeurs die wij al hebben.
Groeten Erik Raket
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Vervolglessen
Inmiddels zijn we alweer halverwege het seizoen
en hebben wij als instructeurs geprobeerd een
gevarieerd programma neer te zetten.
Waarschijnlijk roept dit hier en daar vragen op.
Waarom bij verband- en hulpmiddelen een spel
over baby’s en kinderen? Waarom tijdens de
diagnoseavond vragenlijsten over kinderziektes
en insectensteken en beten?
Welnu! Wij moeten ons houden aan de
voorschriften van het Oranje Kruis (OK).
Het diploma Eerste Hulp is 2 jaar geldig en voor
de hercertificering adviseert het OK iedere
periode van 2 jaar gebruik te maken van
tenminste één examenserie. In deze series zitten
alle onderwerpen wat betreft Eerste Hulp.
Zoals bekend is nu ook de Eerste Hulp aan
Kinderen onderdeel van het Diploma Eerste Hulp.
Dat betekent dus dat ook deze onderwerpen aan
de lijst zijn toegevoegd. Nu moeten wij proberen
al deze onderwerpen en handelingen ergens in de
lessen te verwerken.
Bovendien moeten wij competentielijsten
bijhouden voor het OK en zal er ook een keer een
consulent van het OK een les bijwonen waarbij
wij beoordeeld worden of wij ons houden aan de
voorwaarden van het hercertificeringsproces.
Wij hopen jullie met deze informatie iets meer
duidelijkheid gegeven te hebben waarom wij de
lessen zo ingedeeld hebben.
Meer informatie hierover en de inhoud van de
examenseries kunnen jullie lezen op de site van
het OK:
www.hetoranjekruis.nl → Examinering en
Certificering → informatie voor
opleidingsinstituten → her certificering Diploma
Eerste Hulp
Namens alle instructeurs,
Karin
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Locatie diagnose avonden
18 Januari
Ubink, Cactuslaan 25 1433 GZ Kudelstaart

29 Maart
EHBO gebouw Zwarteweg 77A
1431VJ Aalsmeer

Lesrooster tweede helft seizoen 2017-2018
Lesdag
Kerstvakantie
dinsdag
donderdag
donderdag
dinsdag
donderdag
dinsdag
donderdag
dinsdag
dinsdag
dinsdag
donderdag
Voorjaarsvakantie
dinsdag
donderdag
dinsdag

Lesdatum
kerstvakantie
09-jan-18
11-jan-18
18-jan-18
23-jan-18
25-jan-18
30-jan-18
01-feb-18

NR

06-feb-18

1

13-feb-18
20-feb-18
22-feb-18
Voorjaarsvakantie
06-mrt-18
08-mrt-18
13-mrt-18

1
2
3
5
1
2
4

1
2
1
2
4

Lesonderdeel
Kerstvakantie
Reanimatie
Bewustzijn
Diagnose
Lezing
Reanimatie
Bewustzijn
Verband en
hulpmiddelen

Beschikbaar
VOL
VOL
VOL
VOL

Reanimatie
Jaarvergadering
Reanimatie
Bewustzijn
Voorjaarsvakantie
Reanimatie
Bewustzijn
Verband en
hulpmiddelen

donderdag
dinsdag

15-mrt-18
20-mrt-18

2
4

Bewustzijn
Verband en
hulpmiddelen

donderdag
dinsdag
donderdag

22-mrt-18
27-mrt-18
29-mrt-18

2
6(7)
3

Bewustzijn
Wandelletsels
Diagnose
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Lieve mensen,
Ik vind het erg jammer dat er zo’n abrupt einde kwam aan mijn tijd bij de vereniging en ik op deze
manier afscheid van jullie moet nemen. Ik zag het zelf niet echt aankomen. Zoals jullie misschien
weten, ben ik verhuisd naar de Veluwe. We wonen hier heerlijk aan de rand van het bos. Mijn
intentie was om dit seizoen nog bij de vereniging les te geven, maar vanwege mijn gezondheid
(burnout) kreeg ik het advies om hier toch mee te stoppen. Vanwege de verhuizing zelf, werd het
me teveel en ben ik er direct mee gestopt. Nu heeft het kunnen bezinken en zie ik in dat dit voor mij
het verstandigste is om te doen.
Ik vind het heel jammer dat ik jullie waarschijnlijk niet meer zal zien, maar ik wil jullie allemaal
hartelijk bedanken dat jullie mij hebben opgenomen in de vereniging en jullie vertrouwen in mij als
instructeur. Ik vond de avonden en post-inzetten altijd erg leuk en gezellig. Ik vond het fijn om aan
jullie les te geven, ik ga jullie missen!
Dankjewel!
Michelle
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Niet kanker, maar hart- en vaatziekten voornaamste ‘ladykiller’

Van alle Nederlanders zegt 47% zelf te maken te hebben met hart- en vaatziekten en weet 68% dat de
ziekte gevaarlijk is.

Grote onbekendheid over belangrijkste doodsoorzaak bij vrouwen
De meerderheid (86%) van de Nederlanders denkt ten onrechte dat kanker bij vrouwen de
belangrijkste doodsoorzaak is, terwijl het hart- en vaatziekten zijn. Ruim 60% denkt dat mannen
vaker sterven aan hart- en vaatziekten, terwijl hieraan meer vrouwen overlijden. Het is bij 51% van
de Nederlanders ook onbekend dat in de medische sector meer kennis is van het mannenlichaam
dan van het vrouwenlichaam. Ook is het bij 69% van de ondervraagden onbekend dat vrouwen
meer kans hebben op bijwerkingen van medicijnen dan mannen. 62% van de Nederlanders vindt dat
ze veel weten over hart- en vaatziekten, maar hun kennis over man/vrouw-verschillen bij hart- en
vaatziekten blijkt in werkelijkheid beperkt. De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat Nederlanders
weinig weten over M/V verschillen als het gaat om hun gezondheid.
Dit blijkt uit een onderzoek in opdracht van VUmc, uitgevoerd door Motivaction, ter gelegenheid van
Dress Red Day 2017 op 29 september a.s. Op deze dag wordt aandacht gevraagd voor het
vrouwenhart.
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Kennis en leefstijl
Van alle Nederlanders zegt 47% zelf te maken te hebben met hart- en vaatziekten en weet 68% dat de
ziekte gevaarlijk is. Opvallend is dat 60% van de bevolking niet denkt dat hart- en vaatziekten vooral
voorkomen bij mensen met een ongezonde levensstijl. In werkelijkheid heeft meer dan 80% van de
hart- en vaatziekten een relatie met leefstijl. De ziekte komt vooral door hoge bloeddruk, roken,
overgewicht, te weinig bewegen, alcohol en stress. Bij vrouwen speelt verder dat zowel diabetes als
roken meer negatieve gevolgen voor het hart hebben dan bij mannen. Van de Nederlanders met harten vaatziekten geeft slechts 25% aan dat ze gezonder zijn gaan eten en drinken. Bijna 50% van hen zegt
minder te werken, maar ook minder leuke activiteiten te doen.
Ook in de medische beroepspraktijk is nog steeds te weinig kennis over het vrouwenhart
Interventiecardioloog bij VUmc dr. Yolande Appelman naar aanleiding van deze resultaten: “Het is heel
herkenbaar dat er veel misverstanden zijn over vrouwen en hart- en vaatziekten. Ik zie veel jonge
vrouwen die na een lange reis door het medisch circuit met soms onduidelijke klachten bij mij komen.
Regelmatig blijkt dan dat ze een serieuze hartkwaal hebben, die eerder ten onrechte werd verklaard als
oververmoeidheid, maagklachten of overgangsklachten. Mijn ervaring is dat veel artsen nog onbekend
zijn met hoe hart- en vaatziekten bij vrouwen eruit zien en wat de invloed is van hormonale
veranderingen. Het gaat bij relatief jonge vrouwen (45-60 jaar) vaker om problemen met de kleine
vaatjes van het hart in plaats van met de kransslagader, zoals bij mannen, en is daarom nog lastig vast
te stellen met de huidige technieken. Meer kennis hierover is ook economisch noodzakelijk omdat de
groep actieve vrouwen op de arbeidsmarkt van deze leeftijd steeds groter wordt en er echt sprake is
van een enorme gender-gap. Meer onderzoek naar de specifieke werking van hart en vaten bij vrouwen
en nieuwe vormen van diagnostiek is noodzakelijk en moet topprioriteit worden!“
Bron: Bijzonder zorgnieuws, 27 september 2017
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Sommige mensen hebben altijd geluk
Hebben we twee jaar geleden het probleem
gehad van een berg grond die voor de deur van
de caravan stalling lag. Dit jaar was er gewoon
geen weg meer.
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Snel nieuwe verbanden nodig? Meld het Saskia
Raket.
Op onze oproep dat we hulp nodig hebben bij diverse
taken binnen de vereniging heeft Saskia aangegeven
dat zij ons wel wilde helpen met de verbanden.
Op dit moment waren deze taken weer bij Petra
terecht gekomen, omdat de meeste verbanden nodig
waren voor de posters.
In januari gaan we alles op de rails zetten, en zullen
we de posters informeren over hoe de aanvulling
voor de tas te bestellen is.
We zijn zeer blij dat Saskia deze taak op zich heeft
genomen.

Joop kwam aan bij de stalling en zag tot zijn
schrik dat de weg, weg was. De gemeente
heeft ons hiervan niet op de hoogte gesteld
dus dit was een nare verrassing. Joop heeft
met de caravan een Dakar rally gereden en er
toch voor gezorgd dat de posters een
onderkomen hadden tijdens het posten.
Joop: hulde voor je doorzettingsvermogen.
Na de inzet heeft de caravan tijdelijk even bij
Joop gestaan, en nu is deze tijdelijk in de
garage naast ons lokaal gezet. In het voorjaar
gaat hij weer terug naar zijn vertrouwde plek.
Hopende dat de gemeente ons nu wel een keer
inlicht bij werkzaamheden.

Heb je een nieuw mailadres geef het door!
Het komt regelmatig voor dat mensen vergeten
hun nieuwe mailadres door te geven, en hierdoor
de plasma of andere informatie niet ontvangen.
Geef dus uw nieuwe mailadres altijd door aan het
secretariaat@ehboaalsmeer.nl
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De Curling Quiz
Van 15 t/m 21 december 2017 waren we
met EHBO’ers aanwezig bij De Curling Quiz.
Van vrijdag tot en met maandag werd er
geoefend en vanaf maandag tot en met
donderdag waren de opnames. De
organisatie heeft ons benaderd vanwege
de risico’s op het ijs en de zware
curlingstenen.
In het nieuwe AVROTROS programma De
Curling Quiz gaan twee teams van bekende
Nederlanders de strijd met elkaar aan. Het
doel is om zoveel mogelijk punten te
vergaren door het beantwoorden van
sportieve en winterse vragen en vervolgens
zo goed mogelijk te curlen.
Sportcommentator Evert ten Napel doet
verslag van alle sportieve prestaties in de
studio. De twee beste teams gaan in de
laatste aflevering de strijd met elkaar aan
tijdens de grote finale!
Deze 7-delige entertainende kennisquiz op
het ijs wordt gepresenteerd door Frans
Bauer met aan zijn zijde twee
teamcaptains, voormalig tophockeyster
Ellen Hoog en voormalig topschaatser Mark
Tuitert.
De eerste uitzending is op zondag 14
januari 2018 om 20.20 uur
We ontvingen onderstaand bedankje nog

Beste allen,
Namens Frans Bauer, familie Bauer en mijzelf
willen wij iedereen hartelijk bedanken voor de
fantastische samenwerking! Het was een waar
genoegen om met zo'n gezellig en bovenal
professioneel team te mogen samenwerken.
Wij wensen jullie fijne feestdagen en een heel
gelukkig en gezond 2018!
Frans Bauer
Familie Bauer
Rachel Sapulette
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Bestuur
voorzitter
Michel Vreken
secretaris
Sigrid Hoogendoorn
penningmeester
Thecla de Jongh

0297-341971
0297-331260
0172-539733

Kaderinstructeurs
Thea Jongkind

0297-343245

Karin Verberne

06-11440866

Linda van Veen

0297-331853

Barry Nock
Dorie Huson

leden
Petra Post
Linda van Veen
Karin Verberne

06-49227908
0297-331853
06-11440866

postcommissaris
Petra Post (tot 20.00 uur) 06-49227908
evenementen@ehboaalsmeer.nl
Opleidingsadministratie
Gerie Veelenturf
0297-368731
opleiding@ehboaalsmeer.nl
Ere-voorzitter
David Mans

Rieky van Boxel

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

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

0297-326845
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