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Beste mensen 

 

Hierbij weer een nieuwsbrief vanuit het 

bestuur EHBO vereniging Zundert. 

 

EHBO is TOPSPORT, maar het 

besturen ook.  

 

Wie van u wil ook heel graag aan deze 

topsport gaan deelnemen. Nog steeds 

zijn we op zoek naar uitbreiding van het 

bestuur en hebben daar al verschillende 

mensen voor benaderd. Mogelijk zijn we 

je vergeten en zou je het graag willen 

doen. Meld je dan aan bij ons bestuur 

om samen deze uitdaging aan te gaan.   

 

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

  

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. 

 

 

 
 

 AANVULLING: 

 

Het bestuur heeft vijftig hesjes 

ingekocht, die tegen een vergoeding van 

vijf euro kan worden aangeboden.  

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

 

Wat vertel ik over het 

slachtoffer aan de 
professionele hulpverleners 

bij hun aankomst? 
 

Bij de overdracht naar de 
zorgprofessionals (trauma-arts, 

ambulanceverpleegkundige, huisarts) 
volstaat het als de 

eerstehulpverlener vragen 
beantwoordt. Deze professionele 
hulpverleners kunnen al veel afleiden 

uit de melding en de aangetroffen 
situatie. Ze willen mogelijk alleen 

nog weten wat tussen melding en 
aankomst is gebeurd.  
 

In sommige situaties is er zelfs geen tijd 

of noodzaak voor een overdracht. Er 

wordt dan niets gevraagd aan de 

eerstehulpverlener.  

http://app.bm356.net/link/6D676F70726F6D4F6C53383D/6D744A3966736C2F4C6F6D4A552F484F596C584855513D3D
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Dat de eerstehulpverlener ‘genegeerd’ 

wordt, is dan dus niet persoonlijk 

bedoeld. 

 

De zorgprofessional moet op de eigen 

waarneming afgaan. Het is niet zelden 

dat de werkelijke situatie heel anders is 

dan wat er in de melding gesuggereerd 

wordt. Misverstanden kunnen namelijk 

snel ontstaan. Als bijvoorbeeld bij de 

melding genoemd wordt dat het 

slachtoffer een allergie heeft dan kan dat 

zomaar opgevat worden alsof dit het 

hoofdprobleem is. Slechte of onvolledige 

communicatie kan dus tot een verkeerde 

behandeling leiden.  

 

 

SBAR-methode 

 

Om de onderlinge communicatie zoveel 

mogelijk te verbeteren gebruiken de 

zorgprofessionals een vaste 

volgorde[met bijbehorende checklist] bij 

de overdracht. Een in Nederland 

gebruikte methode is de zogeheten 

SBAR-methode [ Situation, Backgound, 

Assesment, Recommendation].  

Met de SBAR-methode wordt 

duidelijkheid gecreëerd over wat en door 

wie er gecommuniceerd moet worden. 

Hierdoor neemt de snelheid van 

handelen toe.  

 

 
 

 

Van de eerstehulpverlener wordt een 

overdracht volgens deze methode NIET 

verwacht. Wel kan de zorgprofessional in 

de volgorde van deze methode vragen 

stellen. De methode is vooral belangrijk 

voor ziekenhuismedewerkers om inzicht 

te krijgen in de situatie waar ze zelf niet 

bij waren.  

 

Situation Ter plaatse hoeft er door de 

eerstehulpverlener niet standaard 

verteld te worden wat de situatie 

(Situation) is. Dat kan de professionele 

hulpverlener vaak ook zelf vaststellen. 

Bij minder spoedeisende zaken zal de 

eerstehulpverlener met de huisarts of 

huisartsenpost bellen. Indien mogelijk 

niet zelf bellen, maar de patiënt zelf of 

een direct familielid, als deze aanwezig 

is. Deze kan diverse persoonlijke vragen 

direct beantwoorden zoals wie de eigen 

huisarts is of de geboorte datum e.d. 

Zoals bekend is de huisarts of diens 

assistent niet aanwezig en moet zich een 

beeld vormen. In dat geval zullen er dan 

ook meer vragen worden gesteld over de 

situatie zelf, daarom indien mogelijk de 

patiënt zelf laten bellen of een direct 

familielid die erbij is.  

 

Background Relevante informatie over 

de achtergrond (Background) waar naar 

gevraagd kan worden: 

 

* Gebruik van medicatie 

* Allergieën 

* Bekend met bepaalde ziektes 

Bij het gebruik van het Elektronische 

Patiënten Dossier (EPD) is het niet 

noodzakelijk deze vragen te stellen. Een 

EPD geeft een juist overzicht. Het is een 

probleem om niet-medisch opgeleide 

omstanders dit soort vragen te stellen. 

Het risico dat deze omstanders het niet 

helemaal goed onthouden of begrepen 

hebben is groot. 

 

Assessment Mogelijk dat vooral 

gevraagd wordt naar de beoordeling 

(Assessment) van de situatie door de 

eerstehulpverlener. Bijvoorbeeld: wat 

denk je dat er aan de hand is, wanneer 

is het gebeurd of begonnen, hoe ernstig 

is het? 

 

Recommendations Minder of misschien 

wel geen aandacht is er voor de 

aanbevelingen (Recommendations) van 

de eerstehulpverlener. De 

zorgprofessional verwacht niet snel dat 

een eerstehulpverlener weet wat er wat 

betreft behandeling verder moet 

gebeuren.   

 

 

----------------------------------------------  
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INSTRUCTIE RUIMTE 

 

Het bestuur is in overleg gegaan met de 

directie van Bij Ons in Zundert voor een 

vaste instructie ruimte en materiaal 

opslag dicht bij deze ruimte. Hiertoe is 

de boven zolder helemaal ontruimd en 

hebben wij voortaan het achterste lokaal 

tot onze beschikking. Daarbij hebben wij 

ook de opslag naar boven verplaatst. 

Indien er een reanimatie cursus wordt 

gegeven, dan gebruiken we daarvoor de 

naast gelegen instructie ruimte, zodat 

we niet meer ver met materiaal moeten 

gaan slepen. We hopen op deze manier 

een goede oplossing te hebben gevonden 

voor de vele lesavonden.  

 

Dus voor de lesavonden altijd naar 

boven.  

 

Verder blijven we reanimatie lessen 

verzorgen in het Koutershof te 

Rijsbergen.  

 

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

 

AANMELDEN LESAVONDEN 

 

Dit jaar zijn we voor alle eerste 

hulpverleners begonnen met een datum 

prikker, zodat iedereen ZELF zijn of haar 

keuze kan maken op welke datum dat 

men komt. Elke les heeft drie avonden, 

behalve de reanimatie lessen en de 

lezing. Zoals gebruikelijk sluiten wij bij 

de lezing het kalenderjaar weer af met 

een hapje en een drankje.  

 

De lezing zal gaan over allergieën en wat 

voor oorzaken er dan kunnen ontstaan, 

maar natuurlijk ook wat je dan als eerste 

hulpverlener kunt doen.  

 

 

Voor de niet leden van de EHBO 

vereniging moet men voor het volgen 

van een reanimatie cursus of de 

herhalingsles altijd aanmelden via de 

website van de Nederlandse 

Hartstichting. Op die manier behouden 

wij als reanimatiepartner goed overzicht 

en kost het ons niets extra’s om dit te 

verwerken.  

 

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

 

AED – kasten 

 

Als reanimatiepartner hebben we gratis 

zes AED kasten gekregen om deze 

bedrijven aan te bieden voor het buiten 

hangen van hun AED.  

 

Better Boddy’s heeft positief gereageerd 

en daar gaan we ook een kast afleveren.  

 

Mocht u nog meer bedrijven weten, die 

hiervoor interesse hebben dan horen wij 

dat graag.  

 

Hoe meer AED’s beschikbaar zijn hoe 

groter de kans van overleven bij een 

hartritme stoornis.  

 

  

 

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

 

Heb je ons nodig, benader ons dan met 

het e-mail adres van het secretariaat: 

secretariaat@ehbo-zundert.nl  

mailto:secretariaat@ehbo-zundert.nl

