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Nieuwe EHBO cursus 

 

Vanwege onvoldoende belangstelling op 

dit moment, is op 31 oktober 2016 nog niet 

begonnen aan een nieuwe EHBO opleiding 

volgens de laatste richtlijnen. We proberen 

nu te starten op maandag 9 januari 2016.  

Heeft u mensen in uw omgeving die 

hiervoor belangstelling hebben, laten ze 

zich dan aanmelden.  

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

 

Eerste hulp. Je moet het wel écht doen.! 

 

Een casus. 

Een man, met vrouw en zoon waren op 

hotel in Duitsland. Voor het avondeten 

gingen de man en zoon nog een korte 

boswandeling houden. De zoon werd 

onderweg gestoken door een of andere 

beest. Men wist niet wat. Terug gekomen 

op de Hotel kamer werd hij niet goed. Het 

begon met krampen in zijn maag. Daarna 

hartkloppingen en hij merkte dat hij 

moeilijker door zijn neus kon ademen. 

Gelukkig ging hij naar de kamer van zijn 

ouders, want het ging steeds slechter met 

hem. Hij werd draaierig en viel bijna 

flauw. Hij was zelf al in de stabiele 

zijligging gaan liggen op de 

badkamervloer.  

Ondertussen werd geprobeerd een arts te 

bereiken. Toen ook zijn tong opzwol en hij 

sterretjes begon te zien, heeft men direct 

1-1-2 gebeld. Daarna ging het snel. Zowel 

de Notarzt als de ambulance waren er 

gelukkig snel. Nadat hij adrenaline per 

infuus kreeg, moest hij overgeven. Hij  

werd meegenomen naar het ziekenhuis, 

waar hij door de ouders de volgende dag al 

weer opgehaald kon worden. Vervolgens 

kon men de reis naar huis vervolgen. Alles 

is goed afgelopen en kon hij met een 

epipen op zak weer vakantie gaan houden 

in Italië.  - 

 

DUS: als eerste hulpverleners is het 

belangrijk het slachtoffer gerust te stellen 

en 1-1-2 te bellen.  

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

 

Allergische reactie 

 

In deze casus wordt een anafylactische 

reactie beschreven. Dit betekent dat er een 

ernstige allergische reactie was. Dit is ook 

in onze eerste herhalingslessen behandeld.  

Mensen kunnen dan last hebben van rode 

plekjes, benauwdheidsgevoel, opgezwollen 

tong, hoorbare ademhaling of flauwvallen.  

 

In het ergste geval kunnen mensen een 

zodanig opgezwollen tong en keel krijgen, 

dat ze niet meer kunnen ademen. Dit kan 

levensgevaarlijk worden, omdat de 

luchtweg geblokkeerd wordt. Hierbij is het 

gevaar aanwezig dat er zuurstoftekort 

ontstaat.  

Dit alles treedt vaak binnen enkele minuten 

op. 



 
 

Bekendste oorzaken van een anafylactische 

reactie is de bijensteek, maar ook eten van 

noten of garnalen kan zo’n heftige reactie 

teweeg brengen. 

 

Als eerstehulpverlener, dan wel omstander, 

is het vooral belangrijk om het slachtoffer 

gerust te stellen, vooral niet in een houding 

te dwingen en meteen deskundige hulp in 

te schakelen [1-1-2 bellen]. 

Sommige mensen zijn bekend met een 

allergie, waarvoor ze al een epipen op zak 

hebben.  

Dit is ook behandeld tijdens de 

herhalingsles en we hebben van de 

apotheek enkele “oefen pennen” gekregen.  

 

 
 

Dit is een soort pen met een naald, waarin 

een geringe dosering adrenaline zit. Dat is 

een medicijn dat ervoor zorgt dat de 

allergische reactie zo snel mogelijk gestopt 

wordt. Mocht de persoon een epipen op 

zak hebben, deze altijd spuiten in de spier, 

bijvoorbeeld van het bovenbeen. Bij twijfel 

gewoon wel doen. 

 

Indien de persoon niet meer aanspreekbaar 

is, in stabiele zijligging leggen. Natuurlijk 

geldt als iemand niet meer ademt, er 

gestart moet worden met reanimatie.  

 

BRON: 

EHBO.NL 

K.J.M. Zaslos, SEH-arts Elisabeth-

Tweestedenziekenhuis Tilburg 

Lid College van Deskundigen van het 

Oranje Kruis.  

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

 

Wist u dat: 

# er jaarlijks 700.000 mensen ziek worden 

door het eten van besmet voedsel; 

# dit dan ongeveer tweeduizend 

ziektegevallen per dag zijn; 

# de klachten bestaan uit buikkrampen, 

misselijkheid, diarree of braken; 

# hiervoor in principe geen behandeling 

mogelijk is en vanzelf over moet gaan; 

# bij een onderzoek naar hygiëne van 30 

hotelkamers er 22 waren met een te hoog 

aantal bacteriën; 

# een van de bacteriën zijn de bedwantsen; 

# de luchtdrogers ook veel bacteriën 

verspreiden, hoe veilig ze ook lijken; 

# papieren handdoeken het beste zijn; 

# de zwemvaardigheid in Nederland al 

jaren afneemt; 

# de Reddingsbrigade adviseert om niet te 

ver het water in te gaan, als je niet fit bent 

en niet goed kan zwemmen; 

# zij daarom steeds vaker moeten optreden 

en dat het aantal ongevallen met fatale 

afloop is toegenomen; 

# het aantal ongevallen in bouw sterk is 

toegenomen; 

 

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

Uitbreiding AED’s 

 

In oktober is weer een AED kast 

opgehangen in onze gemeente, waarmee 

we uitkomen op ruim 65 AED’s wat de 

Stichting Zundert Hartveilig weet. Echter 

hiervan zijn maar veertig AED ‘s 24-uur 

beschikbaar en dat aantal moet omhoog.  



Hiervoor worden diverse acties gevoerd 

vanuit de Nederlandse Hartstichting. De 

nieuwe AED hangt aan een pand aan de 

Waterman 3 te Rijsbergen. Dit is mede 

mogelijk gemaakt door de Bedrijvenkring 

Zundert.  

 

 
 

De sponsoren worden bedankt voor deze 

geweldige ondersteuning.  

 

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

EVENEMENTEN 

 

De meeste evenementen zijn weer achter 

de rug.  

Het is jammer dat maar een kleine groep 

geregeld beschikbaar is om te helpen. Je 

doet zoveel ervaring op en wat is het toch 

fijn om lekker rustig je krantje te lezen in 

de zon, zoals bij de Groot Groen beurs in 

Zundert.  

 

 
 

Laat onze coördinator, Patricia, niet in de 

kou staan en zeg gewoon JA, ik doe het. 

Het is gezellig, leerzaam en je ziet veel.  

 

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

 

PREVENTIE BEURS GEMEENTE 

ZUNDERT 

 

Op zaterdag 15 oktober 2016 was er een 

preventiebeurs van de gemeente Zundert. 

Natuurlijk kon de EHBO daar ook niet 

ontbreken, want voorkomen is beter dan 

genezen, zeggen we toch. 

 

 
 

Uiteraard werd de reanimatie alsmede de 

EHBO opleidingen onder de aandacht 

gebracht. Ook weer een van de vele 

activiteiten die je kunt ondersteunen. 

Geweldig toch om zo mensen te 

ontmoeten.  

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

 

BERENKLAUW 

 

De reuzenberenklauw is een plant die wel 

4 tot 5 meter hoog kan worden en is te 

vinden in bermen, greppels en slootkanten.  

Vaak staan ze met meerdere planten in 

groepen bij elkaar. De plant heeft 

klauwvormige bladeren en witte 

schermbloemen.  

 

Het gevaar zit in het sap dat deze plant 

afscheidt. Dit sap bevat chemicaliën die 

geactiveerd worden door zonlicht. 

Ongeveer 24 uur na contact met het sap 

ontstaan rode, jeukende vlekken die 

overgaan in een scherp begrensde 

ontsteking van de huid met zwelling en 



blaarvorming. De letsels zien eruit als 

brandwonden en genezen pas na 1 à 2 

weken. Wanneer het genezen is kan de 

huid bruin verkleurd en lange tijd gevoelig 

blijven. Als het sap in de ogen terecht komt 

kan in sommige gevallen blindheid 

ontstaan.  

 

 
 

Hier zonder de bloemetjes en hieronder 

met bloemetjes.  

 
 

Door zijn grote bladeren en holle stengels 

(van 5 tot 10 cm dik) hebben ze een grote 

aantrekkingskracht op kinderen. Het lijkt 

een mooie schuilplaats en de holle stengels 

lijken zich ideaal te lenen voor het maken 

van een fluitje. NIET DOEN DUS!! 

Er zijn al mensen gestorven nadat ze een 

kleine hoeveelheid van het berenklauwsap 

binnen kregen via hun mond. Dus, geen 

goed idee.  

 

Hieronder enkele plaatjes van aangedane 

huid na contact met het sap van de 

berenklauw.  

 
 

 
 

ADVIES:  
 

>>>> Vermijd elk contact met de  

           berenklauw. 

>>>> Stop niets van de berenklauw in de  

          mond en maak dus zeker geen fluitje  

         van de holle stengel. 

>>>> Leer kinderen de plant te herkennen  

          en vermijden.  

 

TOCH IN CONTACT GEWEEST MET 

BERENKLAUW SAP?  
 

>>>> Was de huid na contact direct met  

           koud water en zeep. 

>>>> Zorg dat de aangedane huid niet in  

          aanraking komt met het zonlicht. 

>>>> Verschijnt er huidletsel en / of  

          brandwonden?  

          Raadpleeg de huisarts. 

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

GASTSPREKER 

Op donderdag 8 december 2016 komt 

iemand van de meldkamer om ons iets te 

vertellen over procedures en het werken op 

de meldkamer. Daarna gezellig samenzijn.  


