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Van het bestuur

Wat gaat een jaar toch snel, en met de kerst voor de deur
betekent dit dat we alweer halverwege het seizoen zitten.
De inschrijving van de lessen gaat zoals altijd voorspoedig. Aan
het begin van het jaar heeft Greet aangegeven dat zij wilde
stoppen met de herhalingsadministratie. En we hebben hiervoor
een oproep geplaatst in de vorm van een vacature of iemand
deze taak zou willen overnemen. We zijn dan ook heel blij dat dit
gelukt is: José Jonk, voor de meeste wel een bekend gezicht,
heeft aangegeven het stokje van Greet te willen overnemen. Dit
hebben de meeste al gemerkt; José heeft al langzaam een aantal
taken overgenomen. En het bestuur is dan ook blij dat José het
wil overnemen.
Zoals jullie altijd op de website kunnen zien zijn er 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 het postseizoen heeft een rustig einde dit jaar. En ook hier
zoeken we opvolgers. Petra heeft ook aan het begin van het
seizoen aangegeven per 31 december te stoppen met deze
functie. Hier heeft helaas nog niemand op gereageerd, en we
zullen voor dit moment dan ook gaan stoppen met de post
activiteiten. Verder op in deze E-Plasma staat nog een stukje van
Petra.
Ook dit jaar was het moeilijk om alle evenementen gevuld te
krijgen. Het is weer redelijk gelukt, maar we hebben ook
evenementen moeten afmelden. Door de vrijwillige posters zijn
weer vele uren gemaakt en een bedankje hier is dan ook wel op
zijn plaats. Zonder al deze inzet kan de vereniging niet draaien.
Vrijwilligers BEDANKT!!!
Dit jaar hebben we weer een EHBO-opleiding gegeven. Erik en
Karin gaven de opleiding met hulp van diverse LOTUSSEN. De
opleiding is gestart met 10 kandidaten en iedereen heeft op 19
december examen gedaan. Negen kandidaten zijn geslaagd, en
één gaat een herexamen doen, waarvoor gefeliciteerd met dit
resultaat. Maar ook Erik en Karin gefeliciteerd met dit goede
resultaat. Verderop vindt u nog een verslag en een foto
impressie van de opleiding.
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Zoals ook al eerder aangegeven zoeken wij als
bestuur en vereniging hulp bij diverse zaken.
Daarom zullen wij bij deze E-Plasma nogmaals
de openstaande vacatures sturen.
En we hopen dat er nog leden zijn die ons willen
helpen. Wil je informatie over een functie laat
het ons weten.
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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Opleiding 2019
Een opleiding waar je je vinger bij af kon likken.
Wij, Erik en Karin, werden gevraagd de Oranje Kruisopleiding te verzorgen voor de
vereniging.
Na diverse advertenties en mond-tot-mondreclame gingen we van start met 10
personen, variërend van 19 tot 73 jaar. Erik gaf de les en Karin assisteerde.
De eerste les begonnen we helaas zonder Erik en één van de
cursisten die uren vaststonden op de A2 en noodgedwongen een
groot deel van de avond daar doorbrachten. Gelukkig was dit niet
een voorbode voor de hele opleiding.
Deze opleiding was ook Martin aanwezig, die de opleiding doet
tot instructeur en bij ons stage liep.
Iedere donderdagavond werd er veel geleerd, vragen gesteld en
geoefend met de LOTUSslachtoffers Dorrie, Louis, Thea en Richard.
Ook Erik viel zo af en toe neer als slachtoffer.
Erik zorgde ervoor dat de lesstof goed doorgenomen werd door
iedere dag een mailtje te sturen met de “vraag van de dag”.
Degene die de beste antwoorden had gegeven en het snelst was met
beantwoorden en de meeste vragen van de dag beantwoordde kreeg
dan een traktatie.
En er werd wat afgesnoept hoor!! Het hoogtepunt van de les waren
de pauzes waarin twee cursisten, Saskia en Tamara, er steevast voor
zorgden dat onze magen gevuld werden met zelfgebakken lekkernijen.
De lessen voor de opleiding waren op donderdagavond en helaas viel 5 december
ook op donderdag. Vlakbij de vereniging gebeurde het dat Zwarte Piet in alle
drukte rond pakjesavond een misstap maakte en de enkel verstuikte.
Helaas was die avond Thea verlaat, stond waarschijnlijk vast op de A2,
dus konden de cursisten oefenen op roetzwarteveeg Piet hoe een
verstuikte enkel te behandelen zodat Piet weer verder kon. Mij is nog
niet duidelijk of Piet nu de voor of achternaam is van Piet.
De laatste lessen bestonden vooral uit oefenen, oefenen, oefenen en nog
eens oefenen. De laatste puntjes op de i. Gelukkig gingen de cursisten
het verband tussen alle soorten verbanden zien. En daar verbanden in en
mee leggen.
Met een gezonde dosis zenuwen gingen ze het examen in en uiteindelijk zijn 9 van
de 10 cursisten geslaagd. De niet geslaagde cursist gaan we natuurlijk met alle
liefde helpen om zo snel mogelijk weer klaar te zijn om examen te doen.
Deze examenavond was ook weer gezellig met hapjes drankjes en
een hoop gezelligheid.
Erik en Karin
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Even voorstellen
Ik ben Monique Hofstede en woon sinds 1983 in Hoofddorp. Ik ben getrouwd
en we hebben 4 kinderen die inmiddels de deur uit zijn.
EHBO is een voor mij uit de hand gegroeide hobby. Ik heb mijn EHBO-diploma in
februari 1985 gehaald, 3 maanden voor de geboorte van mijn oudste dochter.
Toen deze dochter in groep 7/8 van de basisschool zat, stopte een instructeur
met het geven van EHBO-jeugd A lessen en ben ik begonnen met het geven van
EHBO jeugd-A lessen. Daarnaast nam ik examen af voor EHBO-jeugd B. Ik heb
mijn diploma’s gehaald, eerst voor EHBO-Jeugd A, daarna Jeugd B en daarna C,
het welbekende EHBO-instructeur, gevolgd door LOTUS in 2008. Sinds deze tijd
heb ik geholpen met de EHBO-lessen bij de EHBO vereniging Hoofddorp. Helaas
is deze vereniging per 1 juli 2019 gestopt omdat er te weinig mensen waren die
in het bestuur wilden. Ik ben op zoek gegaan naar een andere EHBO-vereniging
en zodoende ben ik terecht gekomen bij de EHBO vereniging in Aalsmeer.
Met vriendelijke groet,
Monique
Mijn naam is Chantal de Vreede.
Ik ben 40 jaar, getrouwd en moeder van een 4jarige dochter.
Zowel lesgeven als EHBO-instructeur als het
runnen van mijn onderneming “V mediagroep”,
samen met mijn man, zijn een passie voor mij.
Sinds kort heb ik mij als instructeur aangesloten
bij de vereniging. Een aantal leden heeft al kort
kennis met mij gemaakt tijdens een diagnose
avond en ik hoop de andere leden ook snel te
ontmoeten.
Tot nu toe heb ik namelijk alleen maar zeer
gemotiveerde EHBO-ers gezien en jullie maken
de avonden voor mij als instructeur leuk en erg
inspirerend!
Met vriendelijke groet,
Chantal
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Afscheid als postcommissaris
Het einde van 2019 is dichtbij. Voor mij een hoofdstuk wat ik ga sluiten. Mijn taak als postcommissaris leg ik neer.
Vanaf 2011 was ik de postcommissaris. 8 jaar lang de postroosters sturen, postlijsten maken en versturen, nota’s
maken en versturen. Maar ook de caravan op locatie regelen, zorgen dat er porto’s zijn zo nodig, problemen
oplossen. 8 feestweken van Aalsmeer mee gemaakt.
8 jaar lang hebben we het met elkaar geregeld! En daar ben ik trots op! We hebben jaren gehad met enorm veel
evenementen, de laatste jaren worden het er steeds minder. Niet omdat we geen aanvragen meer krijgen, maar
omdat ik niet altijd genoeg posters kon vinden. Hierdoor heb ik helaas regelmatig “nee” moeten verkopen aan de
aanvragers.
Toen ik bekend maakte dat ik ermee ging stoppen, hoopte ik op een opvolger. Helaas heeft niemand de uitdaging
aangedurfd om het stokje van mij over te nemen.
Zonder postcommissaris geen posten. En dus zullen we in januari (hier krijg je bericht van) jullie verzoeken de EHBO
tas en EHBO kleding in te leveren. Dit wordt allemaal opgeslagen. En wie weet in de toekomst, durft iemand het wel
aan om leiding te nemen in het posten.
Ik zal als bestuurslid en lid van de vereniging betrokken blijven bij onze EHBO vereniging Aalsmeer.
Ik wens jullie fijne feestdagen en een goed en gezond 2020.
Groeten, Petra
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Lesrooster tweede helft van het seizoen 2019-2020
Les dag

Les datum

dinsdag
donderdag
donderdag
dinsdag
donderdag
dinsdag
donderdag
dinsdag
donderdag
Dinsdag
donderdag

07-jan-20
09-jan-20
16-jan-20
21-jan-20
23-jan-20
28-jan-20
30-jan-20
04-feb-20
06-feb-20
11-feb-20
13-feb-20
Voorjaarsvakantie
27-feb-20
03-mrt-20
05-mrt-20
12-mrt-20
17-mrt-20
19-mrt-20
26-mrt-20

donderdag
dinsdag
donderdag
donderdag
dinsdag
donderdag
donderdag

Les nr
2
1
4
1
1
2
2
1
2
2
3
4
4
5
6
6
3

Les onderdeel

Beschikbaar

Bewustzijn les
Reanimatie les
Verband en hulpmiddelen les
Reanimatie les
Reanimatie les
Bewustzijn les
Bewustzijn les
Reanimatie les
Bewustzijn les
Jaarvergadering
Bewustzijn les
Voorjaarsvakantie
Diagnose Ubink
Verband en hulpmiddelen les
Verband en hulpmiddelen les
Lezing Sjaak
Wandelletsels
Wandelletsels
Diagnose les Dorcas

VOL
VOL
VOL

VOL

VOL

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 / Jose 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 / Jose,
tel. 06-49227906, of op
herhalingslessenehbo@live.nl
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EHBO bij vuurwerk letsel.
Wij wensen iedereen een veilig en gezond nieuwjaar!
Natuurlijk is het leuk om met oud en nieuw vuurwerk af te steken, maar helaas gebeuren er nog veel te veel
ongelukken met vuurwerk. Letsels die kunnen ontstaan zijn oa. brandwonden, snijwonden, oog- en oorletsel en zelfs
afrukkingen van weefsels (bv vingertop).
Overige EHBO tips zijn:
Brandwonden: Koelen - "Eerst water, de rest komt later."
Het direct koelen van brandwonden met lauw stromend water gedurende 10-15 minuten
is essentieel om verergering van de brandwonden te voorkomen. Verbind de wond na het koelen met een Metallineverband of gebruik Burnshield en verwijs het slachtoffer naar de huisarts of Spoedeisende Hulp.
!Gebruik nooit brandzalf of boter op een brandwond.
Bij grote tweede- of derdegraads brandwonden, brandwonden in het gezicht en een mogelijk inhalatietrauma,
waarschuw 112.

Actief bloedverlies: Door explosie van
vuurwerk kunnen er ernstige
verwondingen ontstaan waaronder
amputaties van lichaamsdelen en
huidverwondingen.
Stop actief bloedverlies door druk op
de wond en leg een wonddrukverband
aan (traumazwachtel).
Bij hevig bloedverlies waarschuwt men
een ambulance en geeft men druk op
de wond. Soms betekent dit dat men
het koelen even moet uitstellen.
Eventueel kan Burnshield gebruikt
worden.
Amputatie: Waarschuw 112. Verbind
de verwondingen (traumazwachtel),
koel indien mogelijk tenzij er sprake is
van veel bloedverlies. Neem (indien
mogelijk) het afgerukte lichaamsdeel
mee naar het ziekenhuis.
Aangezichtletsels: Bij hevige
bloedingen in het gezicht, de mond en
keel kan het slachtoffer een bedreigde
luchtweg krijgen. Laat het slachtoffer
indien aanspreekbaar voorover
gebogen (de zogenaamde
schrijfhouding) zitten zodat het bloed
niet in de mond of keel loopt.
Waarschuw 112. Bij een bewusteloos
slachtoffer leg het slachtoffer dan in
de stabiele zijligging.
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Probeer bloedingen in het gelaat te stelpen door druk op de wond.
Gehoorschade: Door de knal van vuurwerk kan er tijdelijk, maar soms ook langere tijd een piep in de oren zitten.
Soms treedt zelfs doofheid op. Verwijs het slachtoffer naar de huisarts voor beoordeling. Indien er bloed uit het
oor komt, verwijs het slachtoffer naar de Spoedeisende Hulp zodat hij door de KNO-arts gezien kan worden.
Oogletsel: Door rondvliegende stukjes vuurwerk, as, metaal en kruit ontstaat er veel oogletsel. Dit kan leiden tot
ernstige schade aan het oog en zelfs blindheid. Ook kan verbranding van het oog optreden. Wrijf niet in het oog
en probeer niet om splinters of stukjes roet te verwijderen, dit kan schade aan het oog verergeren. Bij
verbranding kan men het oog voorzichtig spoelen met lauw water gedurende 15 minuten, tenzij er sprake is van
een doordringende oogverwonding. Ieder oogletsel moet door een arts beoordeeld worden. Voorkom dat het
slachtoffer in het oog wrijft (bedek het oog met een kapje). Druppel niets in het oog.
!! Bij alle letsels van ongevallen met vuurwerk is het belangrijk om het slachtoffer na het optreden van het
ongeval niet meer te laten eten of drinken. Wanneer er een operatie moet plaatsvinden kan het van belang zijn
dat het slachtoffer nuchter is.
Gebruik geen alcohol om de pijn te verzachten!
Bron: ambuklas.nl
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