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Beste leden 

 

Binnenkort staat onze ledenvergadering 

weer op de agenda. We hopen dat er 

weer veel leden zullen komen om het 

beleid van het bestuur te toetsen. Er 

komt een groot probleem op het bestuur 

af, namelijk de bezetting. Twee 

bestuursleden hebben aangegeven te 

stoppen en daarmee gaan we naar een 

minimale bezetting. We hopen, dat er 

mensen zijn, die de vereniging een warm 

hart dragen en bereid zijn om zich aan te 

melden voor een bestuursfunctie.  

 

Meer informatie bij de voorzitter, Jan 

Koetsenruijter.  

 

De agenda met bijbehorende stukken 

zullen spoedig naar jullie worden 

gestuurd.   

 

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

 

Wist u dat: 

 

# meer dan 420.000 ouderen geen Kerst 

en Oud & Nieuw vieren; 

# ruim 200.000 ouderen in Nederland 

tijdens de feestdagen zitten zonder 

bezoek; 

# ruim 60% van de 85-plussers zich 

eenzaam voelt; 

# valongevallen de meest voorkomende 

oorzaken zijn van letsel bij ouderen; 

# elke dag negen 65-plussers hierbij 

overlijden en elke vijf minuten een 

oudere op de spoedeisende hulp – 

afdeling komt; 

# de kans om bij een reanimatie in 

Nederland te overleven al ligt op 25%;  

# in onze regio maar liefst 8,2% van de 

bevolking 75 jaar of ouder is; 

# in het gebied van de Rabobank de 

Zuidelijke Baronie 75% van de bewoners 

wekelijks contact heeft met de buren en 

we dus een regio zijn met veel sociaal 

contact. 

# wij als EHBO vereniging weer mee 

doen met Rabobank Clubkas Actie en we 

hopen dat u ook een stem op ons gaat 

uitbrengen; 

 

 
 

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

Waarop te letten bij EHBO aan 

ouderen 

 

Belangrijk bij de benadering van mensen 

met dementie is dat je op ooghoogte 

gaat zitten om contact te maken. Het is 

belangrijk zoveel mogelijk gesloten 

vragen te stellen, zodat het slachtoffer 

alleen ja en nee kan antwoorden. Geef 

korte instructies en neem de tijd. 

Belangrijk blijft dat het slachtoffer 

serieus wordt genomen en deze niet in 

babytaal wordt toegesproken. Houd het 

kort en spreek zo weinig mogelijk.  

 

 
Eerste Hulp. Je moet het wel écht 

doen. 
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Niet alleen maar 1 – 1 – 2  bellen.  

 

Een verhaal uit EHBO.NL.  

 

“Zo werk ik als slager in een bedrijf met 

550 medewerkers. Een collega kwam me 

halen omdat een andere collega zich in 

zijn vinger had gezaagd. Ik zag meteen 

dat het ernstig was. De collega’s om het 

slachtoffer heen reageerden geschokt en 

ik zag hoe de wijsvinger van de 

rechterhand omgeklapt was en aan een 

stuk vel vast zat aan de hand. Ik 

bedacht me wat ik had geleerd tijdens de 

EHBO lessen en ik realiseerde me dat het 

aanleggen van een stompverband geen 

optie was. Ik heb de vinger terug geklapt 

en een vingerverband aangelegd. In het 

ziekenhuis bleek dat dit voor voldoende 

doorbloeding had gezorgd en dat de 

vinger weer aan de hand kon worden 

gehecht. Door snel te handelen heeft 

mijn collega zijn vinger kunnen 

behouden.”  

 

Het geeft een geweldige voldoening als 

je meer kunt doen dan alleen 1-1-2 

bellen.  

 

 
 

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

Wel of geen reanimatie. 

 

In Nederland worden er per jaar 

ongeveer 8.000 mensen gereanimeerd. 

Hiervan overleven ongeveer 2000 

mensen. Dat is bijna drie keer zoveel als 

20 jaar geleden. Toen was dit namelijk 

9%.  

 

Er kan onderscheid worden gemaakt in 

drie groepen overlevers. Een groep 

herstelt volledig en kan weer 

functioneren. Dit is in ongeveer 80% het 

geval, ook bij ouderen.  

 

Een tweede groep herstelt ook, maar 

deze mensen houden restverschijnselen, 

zoals het niet goed kunnen onthouden 

van dingen. Dat is ongeveer in 15% het 

geval.  

 

De derde groep houdt helaas ernstige 

beschadiging eraan over. Je bent geen 

kasplant maar wel iemand met 

beperkingen. Dit is dus helaas in 5 % 

van de gevallen. Het wordt in de 

statistieken niet aangegeven als 

overleven.  

 

Kasplant. 

 

Geregeld hoor je bij reanimatie lessen 

over het worden van een kasplant. Je 

kunt stellen, dat in Nederland het vrijwel 

niet meer voorkomt dat mensen als 

kasplant overleven.  

Als mensen na een reanimatie in 

bewusteloze toestand opgenomen 

worden in een ziekenhuis, kunnen artsen 

binnen 72 uur voorspellen of iemand in 

een kasplantsituatie terecht zal komen. 

Als dit duidelijk is, wordt in overleg met 

de familie de behandeling gestopt en 

overlijdt de patiënt.  

 

Kortom, de beruchte kasplant waar 

mensen zo bang voor zijn, komt in 

Nederland niet meer voor, aldus Ruud 

Koster, cardioloog van het AMC. 

 

Niet – reanimeren penning. 

 

De NVVE geeft al jaren een niet-

reanimeren penning uit. Hiervan zijn er 

op dit moment 37.000 in omloop.  
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Deze penning zelf is duidelijk herkenbaar 

voor hulpverleners. 

 

Van buiten deze organisatie is er ook een 

vraag naar een neutrale penning, die 

iedereen kan aanvragen. Men verwacht 

dat deze er komend jaar gaat komen, 

aldus de heer Schurink arts en directeur 

van de Nederlandse Vereniging voor een 

Vrijwillige levenseinde (NVVE). 

 

Wat leert de eerste hulpverlener? 

 

Als deze bij het ontbloten van de borst 

een penning aantreft, dan kan hij/zij 

stoppen met reanimeren. De eerste 

hulpverlener mag ook doorgaan totdat 

de professionele hulpverleners aanwezig 

zijn. Zij hebben een behandelverbod.  

 

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

 

Tekenbeet 

 

Wat te doen bij een tekenbeet.  

 

* Controleer na een wandeling of je door 

een teek gebeten bent. Verwijder een 

teek altijd zo snel mogelijk. 

 

* Gebruik vóór het verwijderen van 

teken geen alcohol of benzine. 

 

* Pak met een puntige pincet de teek zo 

dicht mogelijk bij de huid vast. Gebruik 

eventueel een speciale tekentang. Trek 

de teek uit de huid. Vermijd het 

leegknijpen van de teek.  

* Ontsmet het wondje met 

ontsmettingsmiddel, nadat de teek is 

verwijderd. 

 

* Noteer de datum van de tekenbeet en 

houd drie maanden lang in de gaten of 

er een rode kring ontstaat rondom de 

plaats van de tekenbeet. Bij een rode 

kring moet men contact opnemen met 

de huisarts. Doe dat ook bij ongewone 

vermoeidheid, koorts, verminderde 

eetlust of pijn aan gewrichten.  

 

 
 

 

 
 

  

 

 

 

Heb je ons nodig, benader ons dan met 

het e-mail adres van het secretariaat: 

secretariaat@ehbo-zundert.nl 

mailto:secretariaat@ehbo-zundert.nl

