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E- PLASMA   
Van het bestuur 

Met de kerst voor de deur betekent dit dat we alweer 
halverwege het seizoen zitten. 
 
 
Dit is het tweede jaar dat we in het gebouw zitten en je ziet dat 
we steeds meer routine krijgen hoe de ruimte goed te benutten. 
Met diagnose avonden gebruiken we de hal en de boven zolder 
en zodoende hebben we mooie multifunctionele locatie voor 
alle lessen. 
 
De inschrijving van de lessen gaat zoals altijd 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. Hoe eerder je inschrijft, dan weet 
je zeker dat je op de jou aangegeven datum kan komen. 
 
Ook dit jaar hebben we weer een EHBO-opleiding gegeven.  Erik 
en Karin gaven de opleiding met hulp van diverse Lotussen. En 
ongeveer de hele familie Raket die ingezet werd voor catering of 
slachtoffer voor extra training. De opleiding is gestart met 10 
kandidaten en iedereen heeft op 18 december examen gedaan. 
Alle kandidaten zijn geslaagd, waarvoor gefeliciteerd met dit 
resultaat. Maar ook Erik en Karin gefeliciteerd met dit goede 
resultaat.  
 
Het postseizoen heeft een rustig einde dit jaar. Het blijft moeilijk 
om alle evenementen gevuld te krijgen maar het is allemaal 
weer redelijk 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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Uitgeslagen tand  

“ jong verleerd is oud niet gedaan” 

Let op datum jaarvergadering is 
veranderd. 

 

Jaarvergadering 2019 

Donderdag 7 februari 

Zaal open 19:30 

Aanvang 20:00 uur 
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Beangstigend: Gele hesjes opleiding bij EHBO Aalsmeer 

Beangstigend: Gele hesjes opleiding bij EHBO 
Aalsmeer. 

September 2018, toen het nog rustig was, en gele 
hesjes nog zonder enige bedenking konden worden 
gedragen werd het plan opgevat om mensen op te 
leiden voor het diploma EHBO. 
 
Wat startte als een Eerste Hulp Bij Ongelukken werd in 
de media later Een HeleBoel Onrust. 
 
Hoe dan ook, de opleiding was al gestart, de cursisten 
waren al bezig dus afblazen was onmogelijk. Besloten 
werd om over te gaan tot het opleiden van de 
cursisten tot het Oranje Kruis EHBO Diploma. 
 
Kosten noch moeite werden gespaard, niet één maar 
twee instructeurs werden aangesteld: Karin Verberne 
en Erik Raket. 
Koek, liters koffie en thee werden aangerukt om de 
opleiding tot een succes te brengen. 
Tussen Reanimatie meisjes poppen, LOTUS 
slachtoffers, en verbandmaterialen werd hard gewerkt 
aan het uitleggen van de theorie. 
Enkele (overijverige) cursisten, schreven alles woord 
voor woord op. Heel goed om te doen, maar als 
Instructeur kan je daar toch benauwd van worden. Nu 
moet alles wat je zegt kloppen! Ze schrijven mee….. 
Gelukkig viel het mee, en is er (nog) niets tegen de 
instructeurs gebruikt.  
 
Sommige cursisten waren zo gedreven dat een LOTUS 
niet eens tot zijn spel kon komen. Deze lag dan al op 
de grond, 112 was al gebeld. De LOTUS wist (bij wijze 
van spreken) zelf nog niet eens wat hij had.  
Opvallend was ook het genezen van een slachtoffer 
met hersenvliesontsteking. Het blijkt dat met een 
beetje spuug de puntbloedinkjes ook verdwijnen?!? 
 
Naast al deze nieuwe inzichten, en cursisten die 
zichzelf vermommen om maar vooral incognito hun 
instructeur aan het werk te zien bij een inzet (Van Vliet 
feest). Hebben de cursisten een ongelofelijke prestatie 
neergezet. Ze voelden zich zo goed dat sommige 
cursisten afzagen van de laatste les, meldden wel dat 
ze ziek waren, maar waren waarschijnlijk gewoon al 
klaar voor het examen. 
 
De groep cursisten was met elkaar een hechte groep. 
Met elkaar hebben ze de lessen leuk en inspirerend 

gemaakt. Met elkaar veel geleerd, en met elkaar 
het examen gehaald. 
 
Zoals ze met elkaar begonnen zo zijn ze ook 
geëindigd. Eén team één doel: slagen. 
 
Wij als instructeurs zijn blij dat we deze groep 
hebben mogen opleiden tot geel hesje uh, EHBO-
ers. Een zeer leuke groep, en hopelijk zien wij ze 
terug bij de herhalingslessen. En misschien ook op 
de EHBO-post bij bijvoorbeeld de feestweek niet 
als slachtoffer, maar als EHBO-er. 
 
Ik wens ze heel veel plezier, en als de situatie zich 
voordoet, veel profijt van al het geleerde op deze 
cursus. 
 
Erik Raket 
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Posten bij Van Vliet Feest 

 Eens in de drie jaar krijg ik altijd een vraag binnen voor EHBO bij het Van Vlietfeest. Dit jaar voor de derde keer!  

Het Van Vlietfeest is een besloten feest en wordt gegeven in een bedrijfspand in de Oude Meer. Na twee edities 
meegemaakt te hebben, weten we inmiddels een beetje wat de sfeer en inhoud van het feest is. Geweldige decors, grote 
optredens en dit jaar een lichtshow en all inclusief eten en drinken en dat tot 4.00 uur in de nacht! En het mooiste vind ik, 
ieder komt prachtig, volgens het thema, verkleed! 

Dit jaar was het thema Viva Brasil – Festa dos amigos. 

Als EHBO’ers hadden wij ons dit jaar ook in het thema aangekleed, namelijk als voetballers van Brasil. 

Ook dit jaar was het weer een geweldig feest en heel erg leuk om als EHBO aanwezig te kunnen zijn! 

Vind je het ook leuk om meer te doen met je EHBO diploma, of wil je een keer kijken of het wat voor jou is. Laat het mij 
weten. 

Petra Post 
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Lesrooster tweede helft van het seizoen 2018-2019 

Les dag  Les datum Les nr Les onderdeel Beschikbaar 

 Kerstvakantie  Kerstvakantie  
dinsdag 08-jan-19 2 Bewustzijn les VOL 
dinsdag 15-jan-19 2 Bewustzijn les VOL 
donderdag 17-jan-19 1 Reanimatie les VOL 
dinsdag 22-jan-19 3 Diagnose Welkoop  
dinsdag 29-jan-19 1 Reanimatie les VOL 
dinsdag 05-feb-19 4 Verband en hulpmiddelen les VOL 
Donderdag  07-feb-19  Jaarvergadering  
LET OP  NIEUWE DATUM LET OP NIEUWE DATUM  
dinsdag 12-feb-19 2 Bewustzijn les VOL 
donderdag 14-feb-19 1 Reanimatie les  
 Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie  
dinsdag 26-feb-19 1 Reanimatie les  
donderdag 28-feb-19 2 Bewustzijn les  
dinsdag 05-mrt-19 4 Verband en hulpmiddelen les  
donderdag 07-mrt-19 1 Reanimatie les  
dinsdag 12-mrt-19 4 Verband en hulpmiddelen les  
donderdag 14-mrt-19 2 Bewustzijn les  
dinsdag 19-mrt-19 

5 
Lezing 

 De meldkamer 
donderdag 21-mrt-19 6 Wandelletsels  
dinsdag 26-mrt-19 6 Wandelletsels  
donderdag 28-mrt-19 3 Diagnose EHBO gebouw  

 

Inschrijven kan via de mail en telefonisch. 
Het mailadres waar u zich kan 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 
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RIVM: Tekort aan vaccins tegen snel oprukkende dodelijke bacterie 

Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is er een tekort aan vaccins tegen de snel 
opkomende meningokokbacterie. Deze krant onthulde onlangs dat er dit jaar in Nederland elf mensen zijn overleden 
en 57 mensen op de intensive care zijn beland met meningokokken type W. Volgens het RIVM wordt overwogen om 
ook kinderen van 15 en 16 jaar in te enten, maar zijn daar niet genoeg vaccins voor. 

Bij het RIVM is Hans van Vliet verantwoordelijk voor het Rijksvaccinatieprogramma. Hij verklaart in een interview met 
deze site: ,,Er is een tekort aan vaccinaties. Je kunt het niet of nauwelijks krijgen via de huisarts of de GGD.'' Van Vliet 
doelt daarmee op mensen die het vaccin op eigen rekening willen aanschaffen bij een vaccinatiecentrum. Het 
Rijksvaccinatieprogramma is volgens hem niet in gevaar. Maar ook het uitbreiden van dat inentingenprogramma voor 
andere leeftijdsgroepen, is volgens de RIVM'er onmogelijk vanwege 'de schaarste aan vaccins'. ,,Het vaccin is maar 
mondjesmaat verkrijgbaar. Er zijn zeker geen grote voorraden.'' 

Sinds 2002 krijgen alle kinderen van 14 maanden in het Rijksvaccinatieprogramma een inenting tegen type C. Maar 
vanaf 2015 is er een snelle toename van het type W. Dit blijkt een zeer dodelijke variant. ,,De mortaliteit ligt er hoog: 
zo’n 15 procent, dit jaar is het met elf doden op 57 besmettingen hoger, bijna 20 procent’’, aldus Arie van der Ende, 
hoofd van het Laboratorium voor Bacteriële Meningitis. De mensen die ziek worden houden daar vaak hun leven lang 
letsel aan over, zoals hersenschade of het verlies van armen of benen. 

Op dit moment werkt de Gezondheidsraad aan een advies over vaccinatie tegen meningokokken binnen het 
Rijksvaccinatieprogramma en kijkt daarbij ook naar de mogelijkheid om andere leeftijdsgroepen in te enten. 
Vaccinatie-expert Van Vliet: ,,Overwogen wordt om ook kinderen van 15 en 16 jaar te vaccineren. Dat is iets waar in 

 

de Gezondheidsraad over na wordt gedacht.’’ Dit najaar 
komt het adviesorgaan met een advies over de 
vaccinatie tegen meningokokken. ,,De komende 
maanden zal die afweging gemaakt moeten worden.’’ 
Woordvoerder Eert Schoten van de Gezondheidsraad 
geeft aan dat er ‘maximaal wordt gewerkt aan het 
advies’, maar dat er tussentijds geen mededelingen 
worden gedaan. 

Wij doen uiteraard ons stinkende best, maar wij bakken 
geen koekjes 

Jan Willem de Heer 

Per leeftijdsgroep zijn er zo’n 200.000 vaccinaties nodig. 
Maar daarvoor schiet de voorraad van producent Pfizer 
tekort. ,,Er is inderdaad geen voorraad van 
honderdduizend’’, verklaart woordvoerder Jan Willem 
de Heer. Pfizer benadrukt wel aan de vraag van het 
RIVM te kunnen voldoen. ,,Nu is het zo dat wij aan de 
afgesproken vraag kunnen voldoen. In onze optiek is er 
dan geen sprake van een tekort.’’ 

Pfizer doet er volgens De Heer alles aan om de 
productie op te voeren, maar wil geen aantallen 
noemen. ,,Wij doen uiteraard ons stinkende best, maar 
wij bakken geen koekjes.’’  

Tekort aan vaccins tegen snel oprukkende dodelijke bacterie  
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De woordvoerder benadrukt dat de productie van een vaccin een vrij lange doorlooptijd heeft. 

Er is genoeg vaccin voor mekkagangers, maar daar buiten is het nauwelijks verkrijgbaar    

Hans van Vliet  

 

Volgens het RIVM is er wél genoeg vaccin voor reizigers die van plan zijn deel te nemen aan de jaarlijkse 
bedevaart naar Mekka. Van 19 tot en met 23 augustus vindt de jaarlijkse hadj naar het Saoedi-Arabische Mekka 
plaats. Van Vliet: ,,Er is genoeg vaccin voor mekkagangers, maar daar buiten is het nauwelijks verkrijgbaar.’’ De 
regering van Saoedi-Arabië verplicht reizigers om zich in te enten tegen meningokokken type ACW en Y. 

Stel dat ik een inenting wil, heb ik dan pech? 

Stel dat ik nu naar de huisarts ga met de vraag om een inenting tegen type W, heb ik dan pech? ,,Ja, omdat er 
niet genoeg vaccinaties voor iedereen zijn, kiezen we ervoor om het te geven aan de kinderen van 14 jaar’’, 
verklaart de baas van het Rijksvaccinatieprogramma Hans van Vliet. ,,Het effect van een vaccinatie van iemand 
van 14 is groter. Omdat je ziet dat vanaf 15 jaar het dragerschap sterk toeneemt, zetten we in op die leeftijd. 
Waar je het van moet hebben is het indirecte effect dat zij het niet meer verspreiden.’’ 

Negen maanden 

Stel dat de Gezondheidsraad of de adviescommissie over meningokokken adviseert om meer leeftijden in te 
enten, dan duurt het volgens hem minstens negen maanden tot een jaar voordat die leeftijdsgroep de vaccinatie 
ook krijgt. Hiervoor is namelijk een Europese aanbestedingsprocedure en een besluit van de staatssecretaris 
nodig. 

Toen het besluit genomen werd om 14-jarigen in te enten, waren er volgens de RIVM’er onvoldoende vaccins 
beschikbaar om iedereen geboren in 2004 in te enten. Vanaf oktober worden van de 195.000 14-jarigen in 
Nederland er ruim 130.000 uitgenodigd. Het gaat om de 14-jarigen die zijn geboren tussen 1 mei 2004 en 31 
december 2004. Is het niet gek dat iemand die op 30 april 14 wordt de inenting niet krijgt en iemand die een dag 
later 14 jaar wordt wél? ,,Ik ben het met je eens: dit is lastig communiceren'' geeft Van Vliet toe. ,,Liefst leg je de 
grens neer bij 1 januari, zodat je alle kinderen in kunt enten die dit jaar 14 worden. Maar dat was niet mogelijk 
vanwege de aanbesteding.’’ 

Waarom niet ook 12 en 13-jarigen? ,,Die komen vanzelf aan de beurt als ze veertien worden. Dit is de eerste stap 
om te voorkomen dat meningokokken type W uitgroeit tot een heel groot probleem.’’ 

Bron: AD juni 2018 
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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    
Petra Post (tot 20.00 uur) 06-49227908 
evenementen@ehboaalsmeer.nl 

Opleidingsadministratie   
opleiding@ehboaalsmeer.nl 

 

 

Kaderinstructeurs 
 

Thea Jongkind            0297-343245 

Karin Verberne            06-11440866 

Linda van Veen            0297-331853 

Erik Raket 

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

Verbanden 
Saskia Raket 
verbanden@ehboaalsmeer.nl 

      
 

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 

 

 

 

 

 

Volgende plasma kunt u in mei tegemoet zien. 

AVG 
 

Zoals bekend is in mei van dit jaar een nieuwe regeling in werking getreden, de AVG. De AVG is opgesteld om de 
privacy van iedereen beter te waarborgen. Ook wij als vereniging hebben met deze wet te maken. Zonder 
toestemming van de leden mogen we geen gegevens van leden aan anderen geven. Om als vereniging aan de AVG 
te voldoen is er een privacyverklaring opgesteld. Alle leden dienen deze privacyverklaring te ondertekenen. Heel 
veel leden hebben dit al gedaan, waarvoor dank. 

Het is erg belangrijk dat iedereen de verklaring ondertekent. Zonder deze privacyverklaring  kunnen de diploma's 
niet verlengd worden, omdat we zonder toestemming geen gegevens aan het Oranje Kruis door kunnen geven. 
Daarom een vriendelijk verzoek aan leden die nog niet getekend hebben, om dit alsnog te doen; anders kunnen we 
je diploma niet verlengen. 

De formulieren liggen in het gebouw om te tekenen. 

Sigrid 

 


