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E- PLASMA

Van het bestuur

Het voorwoord voor de Plasma voor het seizoen 2020-2021
schrijven. Ook dit is anders dan andere jaren. Normaal schrijf ik
dit stukje altijd met toch een vast format.
We hebben een stukje over het posten, met eventueel wat
bijzonderheden. De opleiding die gegeven is heeft altijd wel zijn
eigen verhaal. Niks van dit alles dit seizoen. Waar gaan we het
dan over hebben.
In ieder geval dat het seizoen 2020-2021 op de helft zit en de
boeken in zal gaan als een “overlevingsjaar”.
De lessen corona-proof uitvoeren vergde best wel een grote
aanpassing in het lesgeven. De docenten hebben alles op alles
gezet om toch te zorgen dat iedereen zijn diploma dit seizoen
geldig kan houden met het bijhouden van de levensreddende
handelingen. Hulde aan de docenten die dit mogelijk maken!
Ook voor de leden is en was het wennen om met maar
maximaal 4 mensen de les volgen, maar het wordt goed
ontvangen. Dan de inschrijvingen, deze zijn over het algemeen
tot nu toe goed verlopen en de laatste gaatjes worden gevuld.
Maar we hebben wel de medewerking van iedereen nodig, om
de diploma’s te kunnen verlengen, daarover verder in deze
Plasma meer.
De voorbereidingen voor de jaarvergadering zijn ook al weer in
volle gang. Dachten we eerst een digitale vergadering te
houden, gaat onze voorkeur toch uit naar een traditionele
uitvoering. Al dan niet op een grotere locatie. Daarom zal de
jaarvergadering dit jaar op inschrijving gaan. Zodat we weten
hoeveel mensen we kunnen verwachten.
Zoals iedereen inmiddels weet vraagt het bestuur al jaren om
hulp en of opvolging, dus de toekomst zal een belangrijk punt
worden op de vergadering.
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De uitnodigingen zullen digitaal verstuurd worden, met de uitleg
voor het aanmelden voor deze avond.
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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Jaarvergadering 16-2-2021
Houdt de vereniging op te bestaan?!
Volgend jaar bestaat de vereniging 90 jaar, maar hoe lang nog?
Ondanks meerdere oproepen om leden te betrekken bij het bestuur, zijn er nog geen gegadigden. Nieuwe
bestuursleden zijn gezocht via de E-Plasma, via oproepen op jaarvergaderingen, via vacatures die vorig seizoen
op de muur in het verenigingsgebouw hingen. Dit kan niemand gemist hebben.
Op de vorige jaarvergadering is nogmaals aangegeven dat het huidige bestuur opvolgers zoekt, en als er geen
zicht is op vervanging van het bestuur, het huidige bestuur de taken neerlegt en zich genoodzaakt ziet om de
vereniging op te heffen. Zonder bestuur kan de vereniging niet voortbestaan.
Als er opvolging voor het bestuur komt, zal het huidige bestuur de nieuwe bestuursleden uiteraard goed
begeleiden en inwerken, zodat de vereniging door kan gaan.
Het bestuur heeft besloten om, als er geen nieuwe bestuursleden beschikbaar zijn, tijdens de komende
jaarvergadering de functies neer te leggen en aan de leden voor te stellen om de vereniging op te heffen. Dit
houdt in dat de vereniging echt gaat stoppen; het is dan niet meer mogelijk om uw diploma via onze
vereniging te verlengen. Uiteraard zal het opheffen van de vereniging via de (wettelijke) regels plaatsvinden.
Moet het zover komen? Het is nog niet te laat…..
Meld u aan voor een bestuursfunctie!
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EHBO seizoen 2020-2021
Het EHBO seizoen eindigde vorig jaar plots. Mijn
laatste stempeltje was de diagnose avond.
Maar helaas…….. door de corona maatregelen
werd de avond afgelast. Op dat moment was het
jammer dat het seizoen zo eindigde. Eerst de
zomer en dan op naar het nieuwe seizoen, dacht
ik.
Maar het nieuwe seizoen wordt totaal
anders……….. Geen gezellige inschrijfavond begin
september.
Om toch nog ons diploma geldig te houden
kunnen we dit seizoen één avond inschrijven.
Dat is prima. Beter iets dan niets, dacht ik.
Uit het programma heb ik een datum uitgekozen,
via de mail krijg ik bericht van José om de
ingeschreven avond te volgen, mits er natuurlijk
geen klachten etc. zijn.
Als ik op de lesavond kom, staan er 4 stoelen ruim
uit elkaar opgesteld in de lesruimte.
Bij binnenkomst staan de ontsmettingsmiddelen
klaar. Zowel voor de cursisten als de instructeurs
is de benodigde afstand soms lastig, maar er
wordt heel goed mee omgegaan.
Moet ik zeggen dat het best lastig is om te
vertellen aan je maatje welke handelingen die
moet doen, in de juiste volgorde, om in de
stabiele zijligging te komen.
Na elke onderdeel wordt alles weer
schoongemaakt.
Ik heb het als een leerzame avond ervaren.
Heel fijn dat deze mogelijk is geboden om een
EHBO les te volgen.
Een EHBO lid
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Lesrooster tweede helft van het seizoen 2020/2021
Het les seizoen zit op de helft, tot aan de kerst
hebben we bijna alle lessen corona-proof kunnen
laten door gaan.
Door de nieuwe regels die nu gelden, is er besloten
dat we in januari geen les gaan geven. Daar voor
zijn in maart extra lessen toegevoegd. Deze staan in
het rooster in het rood aangegeven.
Veel leden hebben zich al ingeschreven, maar er zijn
ook leden die nog niets van zich hebben laten
horen! De lesavonden zijn reeds sinds september
bekend, er is voor iedereen plek.
Het is voor dit seizoen maar 1 avond!
Wat we niet doen dit jaar is extra lessen inplannen
omdat men vergeten is zich op te geven,
en eind maart daar pas achter te komen.
LET OP!!!!! als je je niet vóór 31 januari hebt in
geschreven, dan kan het voorkomen dat je geen les
meer kan volgen dit seizoen. En je diploma niet
verlengd wordt.
We doen dit rare jaar met z’n allen, maar daarbij
hebben we wel iedereen zijn medewerking nodig.
José, zal haar best doen om iedereen te kunnen
laten inschrijven, maar vol is vol.
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Lesrooster tweede helft van het seizoen 2020/2021

Dinsdag

12 januari 2021

19.30 – 22.00

LRH

vervallen

Dinsdag

19 januari 2021

19.30 – 22.00

LRH

vervallen

Dinsdag

26 januari 2021

19.30 – 22.00

LRH

vervallen

Dinsdag

2 februari 2021

19.30 – 22.00

LRH

VOL

Dinsdag

9 februari 2021

19.30 – 22.00

LRH

VOL

Dinsdag

16 februari 2021

Dinsdag

23 februari 2021

19.30 – 22.00

LRH

3 plekken

Dinsdag

2 maart 2021

19.30 – 22.00

LRH

1 plek

Donderdag

4 maart 2021

19.30 – 22.00

LRH

NIEUW

Dinsdag

9 maart 2021

19.30 – 22.00

LRH

2 plekken

Donderdag

11 maart 2021

19.30 – 22.00

LRH

NIEUW

Dinsdag

16 maart 2021

19.30 – 22.00

LRH

VOL

Donderdag

18 maart 2021

19.30 – 22.00

LRH

NIEUW

Dinsdag

23 maart 2021

19.30 – 22.00

LRH

Donderdag

25 maart 2021

19.30 – 22.00

LRH

Dinsdag

30 maart 2021

19.30 – 22.00

LRH

Jaarvergadering

NIEUW
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Uiteraard gelden, en eigenlijk nu alleen nog maar meer, de onderstaande regels.
En ja, als er nog meer lessen nu uitvallen door de aangescherpte regels zullen wij nieuwe datums
plannen. Maar vooralsnog hebben we nog voldoende plekken.

Ik heb les maar één van de onderstaande punten zijn op mij van toepassing
• Heeft u nu corona?
• Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
• Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
• Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten,
keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38°C)?
• Bent u verkouden of niest/hoest u als gevolg van hooikoorts?
• Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
• Bent u in thuisisolatie?
Dan nemen wij als vereniging geen risico, en mag u niet komen. Geef dit dan zo snel mogelijk door aan
José (herhalingslessen@ehboaalsmeer.nl) zodat we een ander op uw plek kunnen zetten.
Deze vragen zullen altijd nogmaals bij binnenkomst gesteld worden als triage voor deelname aan de
les.

Ik heb les gehad en binnen 14 dagen is covid-19 geconstateerd.
In het kader van het bron- en contactonderzoek, willen wij dit zo snel mogelijk weten zodat wij de
cursisten en instructeurs van die lesavond kunnen inlichten. Zodat zij de nodige stappen kunnen
nemen.

Ik zit in een risicogroep en nu?
Als je in een risicogroep zit, of om andere persoonlijke reden niet de lessen kan volgen, laat dit dan
weten aan het bestuur. Zodat wij een passende oplossing kunnen vinden.
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Huidaandoening Varcella Zoster
Gordelroos is een blaasjesziekte van de huid die veroorzaakt wordt door een infectie met het varicellazoster virus (VZV). Dit virus veroorzaakt ook de kinderziekte waterpokken. De medische term voor
gordelroos is herpes zoster.
Iedereen kan gordelroos krijgen, maar de ziekte treedt vooral op boven het zestigste levensjaar.
Gordelroos is over het algemeen geen ernstige, maar wel een hinderlijke, soms erg pijnlijke
aandoening die enkele weken kan aanhouden.
De kenmerken van gordelroos zijn een hevige, brandende of stekende pijn, die soms gepaard gaat met
koorts of een algemeen gevoel van ziek zijn. Na een paar dagen ontstaan kleine groepen rode blaasjes.
De blaasjes zijn gegroepeerd volgens de zogenaamde “dermatomen”. Een dermatoom is een
verzorgingsgebied van een bepaalde huidzenuw. De blaasjes jeuken heftig.
Na tien tot veertien dagen drogen de blaasjes in en worden het korstjes die kleine littekens kunnen
achterlaten.
Gordelroos kan overal op het lichaam voorkomen, maar meestal openbaart de ziekte zich rond de buik
en de taille.
Gordelroos komt ook wel eens voor in of rond het oog. Deze vorm is veel gevaarlijker. In zo’n geval
moet je dan ook direct een oogarts raadplegen.
Een dreigend gevaar van gordelroos is een blijvende zenuwpijn (post-herpetische pijn), ook als de
blaasjes al lang verdwenen zijn. Die zenuwpijn kan heel ernstig zijn en jarenlang duren. De kans op een
dergelijke zenuwpijn neemt toe naarmate iemand ouder is.
Hoe ontstaat gordelroos?
Als iemand als kind waterpokken heeft
gehad, trekt het varicella-zoster zich
terug in de zenuwcellen van het
ruggenmerg. Door een verlaagde
weerstand, na ziekte of een zeer
emotionele periode, kan het virus weer
actief worden en gordelroos
veroorzaken.
Wie nooit waterpokken heeft gehad en
geen antistoffen heeft tegen dit virus,
kan later besmet raken door iemand
met gordelroos. Het virus kan door de
lucht worden overgedragen maar ook
via het vocht uit de blaasjes.
Gordelroos kan in principe meerdere
malen bij dezelfde persoon optreden,
maar dat komt zelden voor.
Wat is de behandeling van gordelroos?
De huisarts schrijft in veel gevallen een antivirusmiddel, vitamine B-complex en pijnstillers voor. Tegen de
jeuk wordt meestal een poeder of een zalf gegeven. Het antivirusmiddel moet alleen wel binnen een
week na het opkomen van de eerste verschijnselen gebruikt worden. Wordt er langer gewacht, dan heeft
bestrijden geen zin meer. In dat geval wordt alleen iets pijnverzachtends en jeukverzachtends
voorgeschreven. Zinkzalf of lotion alba FNA zorgen voor uitdroging van de blaasjes. Zonder medicijnen
verdwijnt de gordelroos ook na ongeveer een maand.
Bron: Hulpváárdig nr. 3 september 2020
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Iedereen die gestemd heeft
op de EHBO vereniging
bij de Rabo Clubsupport
hartelijk dank!
We hebben een
Donatie ontvangen van
€876,84

Instructeurs

Bestuur
voorzitter
Michel Vreken
secretaris
Sigrid Hoogendoorn
penningmeester
Thecla de Jongh

0297-341971
0297-331260
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
Ruud Keizer
evenementen@ehboaalsmeer.nl
Opleidingsadministratie
opleiding@ehboaalsmeer.nl

Monique Hofstede
Chantal de Vreede

Verenigingsgebouw
Zwarteweg 77A, AALSMEER
ING: NL05 INGB 0002 5368 68,
Kamer van Koophandel 40595083
Secretariaat/Postadres
Sigrid Hoogendoorn-Arendse,
P.F. von Sieboldlaan 43
1431 KG AALSMEER
secretariaat@ehboaalsmeer.nl
Administratie herhalingslessen
Jose
06-49227906
(18.00uur – 21.00uur)
herhalingslessen@ehboaalsmeer.nl
Verbanden
verbanden@ehboaalsmeer.nl

2

