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Beste mensen 

 

Hierbij weer een nieuwsbrief vanuit het 

bestuur EHBO vereniging Zundert. 

 

EHBO is TOPSPORT, maar het 

besturen ook.  

 

Hoewel het les seizoen is afgelopen, is 

het bestuur samen met het kader druk 

bezig met de opleidingen voor het 

komend seizoen. Daarnaast zijn we nog 

steeds druk bezig voor een goede 

omgeving om instructie te geven. Ook de 

voorbereidingen voor het Bloemencorso 

zijn in volle gang en is het draaiboek 

bijgesteld.   

 

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

 

Let goed op ons, zegt Freek de Teek.  

 

Teken gedijen bij mooi weer en met 

buiten spelende kinderen hebben ze dan 

aan voedsel geen gebrek. Niet elke 

ouder controleert goed of zijn of haar 

kind is gebeten. Daarom is er een 

prentenboek over Freek de Teek.  

 

In Nederland lopen elk jaar 1,3 miljoen 

mensen een tekenbeet op. 

 

Hiervan wordt 1 op de 3 tekenbeten 

opgelopen in eigen tuin. Ruim 1 op de 5 

tekenbeten in stedelijk gebied en het 

meeste komt voor in stadspark of bos, 

namelijk 1 op de 2.  

 

Daarnaast is uit onderzoek vastgesteld, 

dat in het buitengebied ongeveer 1 op de 

5 teken de bacterie bij zich hebben, 

terwijl in stedelijk gebied dat 1 op de 6 á 

7 teken zijn.  

 

Hierdoor krijgt ongeveer 2 procent van 

de mensen na een beet van een teek de 

ziekte van Lyme, wat neerkomt op 

ongeveer 25.000 mensen per jaar. Van 

deze groep behouden er 1.000 tot 2.500 

langdurige klachten.  

 

 
 

 

Het is dus raadzaam om goed op dit 

kleine beestje te letten als kinderen in 

het gras of bos hebben gespeeld. Het 

verwijderen is eenvoudig met een 

tekentang [verkrijgbaar bij apotheek of 

drogist] en DAARNA pas ontsmetten. 

Tevens de dag en plaats van de 

tekenbeet noteren in de agenda, als er 

later een rode cirkel gaat komen. Dan 

dient u alsnog contact op te nemen met 

de huisarts.  

 

 
 

Daarom is onlangs een prentenboek 

verschenen met de titel: Freek de Teek 

in paniek.  

Dit boek is speciaal bestemd voor 

kinderen van 6 tot 12 jaar omdat het zo 

belangrijk is om op teken te controleren.  
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Het boek is gemaakt door een 

ervaringsdeskundige, die op 14-jarige 

leeftijd was gebeten en pas op 16 jarige 

leeftijd Pfeifferachtige verschijnselen 

begon te krijgen, zoals 

gewrichtsklachten. Er was na de beet 

namelijk mogelijk nog iets achter 

gebleven, wat niet werd erkend, 

waardoor niet op tijd met antibiotica 

werd gestart.  

 

Dus …. hou dit goed in de gaten.  

 
Gehaald uit BNdeStem van zaterdag 17 juni 2017.  

 

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

Uit nieuwsbrief 30 van HartslagNu 

Hesjes 

Onderzoek toont aan dat 

burgerhulpverleners een belangrijke 

schakel vormen bij een reanimatie 

buiten het ziekenhuis. 

De samenwerking tussen 

burgerhulpverleners en professionals 

(ambulance, politie en brandweer) gaat 

in de meeste gevallen goed. Soms 

ontstaat er echter verwarring over de 

aanwezigheid van burgerhulpverleners. 

Dit heeft veelal te maken met de 

'onbekendheid met burgerhulpverlening' 

en/of de 'herkenbaarheid van de 

hulpverlener'.  

Indien u herkenbaarheid wenst tijdens 

een oproep is het mogelijk een 

HartslagNu-hesje aan te schaffen via 

www.hartslagnuhesje.nl. Het is 

overigens geen verplichting een hesje te 

dragen tijdens een oproep. Geef ter 

plaatse wel altijd duidelijk aan dat je 

burgerhulpverlener bent en een oproep 

hebt ontvangen. 

 

 

 

Met Stichting Zundert Hartveilig en het 

bestuur van EHBO vereniging Zundert 

gaan we kijken hoe we hier invulling aan 

kunnen geven. Er zijn al verzoeken 

gekomen om dergelijke hesjes te mogen 

ontvangen. Zodra beide besturen 

hierover een besluit hebben genomen, 

zullen we jullie hiervan op de hoogte 

brengen.  

 

Momenteel zijn in HartslagNu ruim 9400 

AED's aangemeld. 

 

Vanuit de Stichting Zundert Hartveilig 

gaan we bedrijven verzoeken om hun 

eigen AED’s ook aan te melden en 

beschikbaar te stellen tijdens 

openingstijden. Uit onderzoek is namelijk 

gebleken, dat er meer dan 100.000 

AED’s zijn gekocht, dus er zijn nog veel 

AED’s NIET aangemeld.  

 

Bent u BHV’er op het bedrijf en er is een 

AED aanwezig, stimuleer dan tot 

aanmelding. Het grote voordeel is ook, 

dat er melding wordt gedaan als de accu 

of pads verlopen zijn.  

 

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

 

SPORTLETSELS 

 

 

Wist u dat: 

 

* er jaarlijks ongeveer 4.500.000 

sportblessures zijn in Nederland; 

* hiervan er ongeveer 1.900.000 

medisch worden behandeld; 

* dit vaak onze eerste hulpverleners zijn, 

die helpen bij de vele evenementen in 

onze gemeente; 

http://app.bm356.net/link/6D676F70726F6D4F6C53383D/6D744A3966736C2F4C6F6D4A552F484F596C584855513D3D
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* er dan altijd vier vragen gesteld 

moeten worden, namelijk doorspelen, 

stoppen, verwijzen naar huisarts of het 

bellen van 1-1-2; 

* het belangrijk is vooraf de vraag te 

stellen welk letsel je kunt verwachten; 

* onze materiaal groep daarom bezig is 

met soorten van materiaal afhankelijk 

van de inzet; 

* men daarom tijdig aanwezig moet zijn 

om te kijken of er een AED aanwezig is 

en waar deze dan hangt; 

* men zich dan ook voorbereid op de 

vragen waar men moet zijn, met wie 

men samenwerkt en wie de contact 

persoon is van de organisatie; 

* er landelijk wordt gedacht aan 

richtlijnen bij inzet van evenementen; 

 

 

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

 

Sportletsel in de paardensport 

 

Wist u dat: 

* er ruim 820.000 fervente 

paardensportbeoefenaars zijn; 

* jaarlijks bijna tienduizend ruiters met 

letsel op de Spoedeisende Hulp na een 

ongeval bij het paardrijden binnen 

komen; 

* er ieder jaar 9.900 ruiters naar het 

ziekenhuis moeten na een val, beknelling 

of ander ongeval met het paardrijden; 

* er hiervan 17 procent daadwerkelijk 

worden opgenomen; 

* het in 40 procent van die 

ziekenhuisopnamen het gaat om 

kinderen tussen de 10 en 19 jaar; 

* opvallend is dat de verwondingen van 

het paardrijden ernstiger zijn dan van 

sporten als voetballen en badminton; 

* de nasleep van een paardrijongeluk 

ingrijpender is dan bij andere 

sportletsels; 

 

Om letsel te voorkomen wordt een cap 

en een bodyprotector gedragen. Hoe 

moet je als Eerste Hulpverlener daarmee 

omgaan? 

Wanneer een ruiter ten val is gekomen 

met een bodyprotector en de ruiter 

vertoont benauwdheidsklachten, dan is 

het als EHBO’er dus mogelijk om het 

vest wat losser te maken, door het 

klittenband losser te doen. De rest van 

het vest kan dan gewoon aanblijven, 

totdat nek- en wervelletsel zijn 

uitgesloten. Je behandelt dus de ruiter 

als het ware, hetzelfde als een ski-

/snowboardslachtoffer. De protector 

wordt alleen open gedaan wanneer de 

luchtweg belemmerd wordt.  

 

Meer informatie is te lezen in het 

Hulpverleners Magazine nummer 2 van 

april 2017.  

 

  
 

 

 

---------------------------------------------- 
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Een ervaringsverhaal helpen bij een 

evenement. 

 

Hier een verslagje van EHBO-en bij NAC 

–Zundert.  

 

Zaterdagmiddag 1 Juli 2017 om 15.15 

uur melden Patricia en ondergetekende 

zich bij Marco v/d Sande van VVZ. Door 

Marco kregen we in het kort een briefing 

van wat er van ons verwacht werd en 

kregen we een plaats toegewezen waar 

we een EHBO post in konden richten. 

Deze was in de tweede kantine annex 

het domein van de terrein materiaal 

beheerder van VVZ, voorzien van een 

keuken, een koffie zet apparaat een 

goed gevulde koelkast en zicht op het 

voetbalveld. Wij mochten van deze 

faciliteiten zo veel gebruik maken als we 

wilden. Ook kregen we van Marco per 

persoon tien consumptiebonnen en twee 

eetbonnen. Voor de inwendige mens 

werd goed gezorgd. 

Zoals een goed EHBO-er betaamt, richt 

men het eerst zijn post in met o.a. de 

koffer uit te pakken en  deze gebruiks- 

klaar te maken, koelelementen in de 

koelkast leggen, AED in staat van 

paraatheid brengen en de EHBO vlag 

goed zichtbaar ophangen. 

Bij de briefing was met Marco 

afgesproken dat wij er voor het publiek 

en randgebeuren worden opgeroepen. 

De voetballers hadden zelf hun 

verzorgers bij, dus die zouden wij niet 

krijgen. 

Nu alles was ingericht viel mijn  oog op 

het koffiezetapparaat. Patricia en ik 

hadden ondertussen wel zin in een 

bakske, dus maar een volle pot gezet. 

Blijkbaar was het goeie koffie want 

regelmatig kwamen vrijwilligers van VVZ 

ook een bakske meedoen en gezellig 

buurten. Ondertussen was het vijf uur 

geworden en nog niks te doen gehad. 

Ondertussen werden we door onze 

magen geattendeerd, dat we nog 

eetbonnen hadden. Die hebben we toen 

maar verzilverd bij de Bollenbuiken. 

Er was ondertussen veel publiek 

gekomen en het zonnetje doorgebroken. 

Bij een gemoedelijke sfeer het was heel 

relaxt te EHBO-en. Ik zei nog tegen 

Patricia “als meer leden dit zo  zouden 

ervaren, stonden ze volgens mij in de 

rij  voor dit evenement”. 

 

 
 

Om 19.00 uur melde zich het eerste 

slachtoffertje. Een manneke van een jaar 

of negen, had geprobeerd om een oefen 

goaltje recht op te zetten, maar deze 

niet kunnen houden en op zijn hoofdje 

gekregen. Gevolg een flinke buil op de 

zijkant van zijn hoofd. Hij was even out 

geweest, maar verder wist hij waar hij 

was, hoe hij heette. Hij was niet 

misselijk, zag alles nog duidelijk en geen 

hoofdwond. Heb ongeveer een minuut of 

10 een koel pack tegen de buil laten 

houden en zijn moeder geadviseerd het 

gedrag in de gaten te houden. Bij 

afwijkend gedrag, zoals verwarrend of 

niet weten waar te zijn, dan direct 

contact opnemen met de huisarts. Een 

wek advies is goed bedoeld, maar niet 

voorbehouden aan een eerste 

hulpverlener (eerste zes uur elke uur 

wakker maken, daarna om de twee uur 

en dan kijken of hij een normale reactie 

geeft, zo niet dan de HAP bellen of als hij 

bewusteloos is geraakt dan 112 bellen)  

 

De moeder bedankte ons voor het 

verlenen van de hulp. Nadat we de 

tweede eet bon hadden verzilverd was 

het onder tussen 20.00 uur geworden. 

Onze dienst zat er op, afgemeld bij 

Marco, zijn wij met een tevreden voldaan 

gevoel naar huis gegaan. 

  

Voor verslag , 

Leo Foesenek.  

  

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

 

Heb je ons nodig, benader ons dan met 

het e-mail adres van het secretariaat: 

secretariaat@ehbo-zundert.nl  

mailto:secretariaat@ehbo-zundert.nl

