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Beste mensen 

 

Het is weer even geleden dat jullie een 

nieuwsbrief hebben gehad van het bestuur. 

Helaas moeten wij u melden, dat onze 

secretaresse sukkelt met haar gezondheid 

en dat daarom mail berichten niet altijd 

snel beantwoord gaan worden. We 

proberen wel alles in goede banen te 

leiden.  

 

We kijken terug naar een geslaagd corso in 

relatie tot onze EHBO activiteiten.  

We hebben ongeveer 70 keer hulp 

verleend van pleister plakken tot onwel 

wording toe. De mensen die geholpen 

hebben wederom hartelijk bedankt.  

 

Nog steeds is het een groot probleem om 

de gevraagde evenementen te bezetten. 

Helaas vallen we steeds terug op een kleine 

groep mensen en dat is wel jammer.  

 

 
 

Er is vanaf heden besloten om alle EHBO 

lessen centraal te gaan geven in Zundert. 

Reanimatie lessen van buurtschappen uit 

Rijsbergen en de reanimatie voor de 

EHBO leden uit Rijsbergen worden nog 

wel in Rijsbergen gegeven. Het besluit is 

genomen uit kosten overweging.  

----------------------------------------------------  

REANIMATIE LESSEN 

 

Als reanimatiepartner van de 

Nederlandse Hartstichting mogen wij 

gebruik maken van hun website. We 

hebben een inlogcode om daarop onze 

lessen te vermelden. Iedereen kan dan 

kijken wanneer er een les is in 

Rijsbergen of Zundert en kan zich 

daarop inschrijven. Hierdoor hebben 

wij geen administratieve 

werkzaamheden omtrent de leden en 

men kan ZELF de datum kiezen voor 

deze lessen. Daarnaast kunnen wij zien, 

wie zich op welke avond zich heeft 

aangemeld. Tevens kunnen wij alle 

mensen een mail sturen vanuit deze site. 

Dit gaat ons een hoop tijd en werk 

besparen, maar de cursisten moeten wel 

hun eigen verantwoordelijkheid 

oppakken om dit te doen. Hiermee 

leggen we de verantwoordelijkheid bij 

de man of vrouw zelf.  

 

De mensen krijgen dan na ongeveer één 

jaar via de Hartstichting een oproep om 

weer een herhalingsles te gaan volgen.  

Zij moeten dan zelf kijken naar de data 

op de website, die er door ons op wordt 

gezet.  

Dit is nu nog alleen voor de NIET Eerste 

Hulpverleners. 

  
----------------------------------------------------  



AED van de bedrijvenkring Zundert 

 

 
 

 

Van de  bedrijvenkring Zundert krijgt 

Stichting Zundert Hartveilig ieder jaar 

1500 Euro voor een periode van nog drie 

jaar om AED’s te gaan hangen op Industrie 

terreinen in de gemeente Zundert. De 

eerste AED hangt bij de Hofdreef en de 

tweede komt nu te hangen aan de 

Waterman te Rijsbergen. De kasten gaan 

open met een code, die toegestuurd wordt 

naar de hulpverlener, die zich heeft 

aangemeld bij HartslagNu.  

Je moet dan het doorzichtig plastic naar 

voren trekken en zo kun je de AED 

pakken. De kast is gebruiksvriendelijk en 

gemakkelijk te openen.  

In de maand oktober zal deze nieuwe kast 

worden opgehangen met de eerste 

volautomatische AED, dus dan hoef je niet 

meer op de knop te drukken voor een 

stroomstoot.  

 

Wel goed luisteren dan naar de AED. 

 

----------------------------------------------------  

 

Hartfalen van een man of een vrouw. 

 

Al eerder hebben we bericht en is ook in de 

les behandeld, dat er een verschil zit tussen 

mogelijke klachten van een hartinfarct bij 

vrouwen en mannen.  

Er is deze maand een campagne begonnen 

voor extra geld voor onderzoek naar de 

doodsoorzaak 1 bij vrouwen.  

Op één dag sterven gemiddeld 56 vrouwen 

en 49 mannen aan hart- en vaatziekten.  

 

Mannen hebben echte kenmerkende 

klachten, zoals beklemmende of drukkende 

pijn op de borst, uitstraling naar 

bovenarmen, hals, kaken, rug en 

maagstreek.  

 

Vrouwen krijgen pijn in de bovenbuik, 

kaak, nek of rug, maar ook pijn tussen de 

schouderbladen of kortademigheid. 

Daarnaast extreme moeheid, onrustig 

gevoel, angst met snelle ademhaling. Ook 

duizeligheid is een kenmerk. Als je dit 

leest doet dit niet altijd denken aan een 

infarct.  

 

Uiteraard zijn er ook gevallen bekend bij 

vrouwen, die een beklemmende of 

drukkende pijn op de borst krijgen.  

 

Tevens weten de artsen ook niet altijd goed 

hoe zij de vrouwen het beste kunnen 

behandelen. Reden voor meer onderzoek. 

 

Onze instructeurs benoemen dit ook tijdens 

de herhalingslessen.  

 

----------------------------------------------------  

 

Voetballer gereanimeerd op het veld 

 

Hebben jullie het ook gelezen in 

BNdeStem van maandag 3 oktober 2016, 

dat een voetballer is gereanimeerd op het 

voetbalveld. Er werd direct begonnen met 

reanimatie en de speler maakt het goed. Zo 

zie je maar het komt altijd onverwacht en 

op elke plaats voor.  

 



LEER REANIMEREN  

EN BLIJF DIT HERHALEN.  

 

 
 

----------------------------------------------------  

GHB GEBRUIK 

 

Wat is GHB? 

 

Deze drug wordt meestal verkocht als 

kleurloos drankje in een plastic buisje of 

flugel flesje.  

Gebruikers zijn binnen één maand 

verslaafd en twee derde van de gebruikers 

valt terug na een afkicken.  

 

GHB is eenvoudig te maken, met zout,  

GBL (gamma-butyrolacton) en water.  

 

 

Hoe ga je met een GHB-gebruiker om? 

 

Een overdosis lijkt in veel opzichten op het 

effect van overmatig alcoholgebruik. De 

patiënt is helemaal van de wereld en kan 

eenmaal bij kennis agressief reageren. In 

zo’n geval kun je deze persoon het beste 

even laten uitrazen, net als bij een delier.  

Pas dezelfde aanpak toe als bij een 

verwarde persoon en beoordeel elk geval 

apart. Bij GHB – gebruik is het essentieel 

dat je goede zorg regelt. Heb overleg met 

de dienstdoende huisarts, mogelijk zelfs 

politie om de patiënt de juiste behandeling 

te kunnen geven.  

GHB is in bloed maximaal 8 uur 

aantoonbaar en in urine maximaal 12 uur.  

 
 

 

----------------------------------------------------  

 

SCAN Pasjes 

 

Alle Eerste hulpverleners van onze 

vereniging krijgen of hebben al een scan 

pasjes. Hiermee registreren wij jullie 

aanwezigheid op de lessen, waardoor je 

geen handtekening meer moet zetten. Wij 

kunnen dan in één overzicht zien hoeveel 

mensen er waren op een lesavond, maar 

ook wie en hoe vaak iemand is geweest. 

Dit is voor ons een groot voordeel en als 

we controle krijgen van het Oranje Kruis 

kunnen we alles zo overleggen. Zorg dus 

dat je iedere les dit pasje bij je hebt, dan 

kun je snel weer doorlopen.  

 
----------------------------------------------------  

Voor vragen of opmerkingen kun je altijd 

iemand van het bestuur benaderen.  

 

Kijk ook regelmatig op onze website http: 

//www.ehbo-zundert.nl/ 
voor informatie en aanmelden helpen 

evenementen.  

 

Het bestuur.  


