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Beste lezer. 

 

Hierbij onze nieuwsbrief vol met 

informatie en wetenswaardigheden 

vanuit het bestuur EHBO-vereniging 

Zundert. 

 

We wensen jullie weer veel leesplezier 

en zijn er suggesties of verbeter punten 

of dat je zelf een artikel wilt leveren, dan 

kan dat natuurlijk altijd. 

 

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

Wist u dat: 

 

- door het langer zelfstandig wonen van 

ouderen de gevolgen voor een valpartij 

verhogen; 

- er vorig jaar 3.884 Nederlanders zijn 

overleden door een uitglijder of 

struikeling; 

- dit er 500 meer zijn geworden ten 

opzichte van 2015; 

- je nu nog volop ouderen tegen komt 

zonder te zijn voorzien van een 

alarmering; 

- er volop hulpmiddelen zijn, maar het 

begint bij het beter inrichten van de 

woning; 

- er valpreventie cursussen zijn; 

- er ook voldoende hulpmiddelen zijn om 

te waarschuwen, maar schijnbaar er nog 

een drempel is om die aan te schaffen; 

- op de werkvloer in Nederland ruim 200 

duizend ongevallen gebeuren; 

- dus de kans groot is, dat je een 

bejaard slachtoffer je pad kruist erg 

groot is; 

- er in Nederland ongeveer 2,5 miljoen 

mensen zijn met een matige, of ernstige 

lichamelijke of geestelijke beperking 

hebben; 

- zij nu eerder slachtoffer worden nu 

men langer zelfstandig blijft wonen; 

- een speciale manier van werken wordt 

voor de eerstehulpverlener; 

- een goede communicatie hier het 

sleutelwoord is; 

- in Nederland ongeveer 270.000 

mensen met dementie leven; 

- vorenstaande een reden te meer is om 

je EHBO-diploma geldig te houden met 

minimaal acht herhalingslessen in twee 

jaar, maar elk jaar reanimatie; 

 

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

 

Communiceren bij alcoholgebruik 

 

Het zal jullie niet ontgaan zijn, dat 

alcohol en drugs niet meer weg te 

denken zijn uit onze samenleving. ‘ 

In het nieuws is geregeld aandacht voor 

alcoholgebruik op jongere leeftijd en de 

nieuwe gewoonten van “bingedrinken” of 

“comazuipen”.  

Gevolgen hiervan kunnen dus zeer 

ernstig zijn.  

 

Bingedrinken 

 

Bingedrinken wil zeggen, dat iemand 

tijdens een gelegenheid een grote 

hoeveelheid alcohol drinkt. De persoon 

geniet dan niet van een glaasje, maar wil 

vooral snel in een dronken roes geraken.  

Het mag duidelijk zijn, dat dit niet 

zonder gevaren is. Daarbij kan gedacht 

worden aan, alcoholvergiftiging, 

plotselinge stijging bloeddruk of acute 

schade van de organen die met de 

alcohol in verbinding zijn gekomen.  
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Comazuipen 

 

Deze term wordt te pas en te onpas 

gebruikt. De jongeren drinken in dit 

geval te veel en te snel, waar hun 

lichaam niet tegen kan. Zij raken dan in 

een black-out of coma. Slachtoffers 

kunnen bewusteloos raken en bij het 

braken, stikken in hun braaksel.  

Het mag duidelijk zijn, dat dit dus ook 

ernstige gevolgen kan hebben.  

 

Samenvatting 

 

Het is dus heel belangrijk dat jongeren 

niet te jong mogen beginnen met het 

drinken van alcohol of te veel. De 

hersenen zijn dan volop in ontwikkeling 

tot een leeftijd van 25 jaar. Dus te veel, 

te vaak alcohol geeft beschadiging aan 

de hersenen voor de toekomst.   

 

Tips om als Eerste Hulpverlener in 

gesprek te blijven over alcohol. 

 

Zorg dat je goed op de hoogte bent van 

alles wat met alcohol en drugs te maken 

heeft. In de herhalingslessen willen we 

daar zeker aandacht aan gaan besteden.  

Benoem wat je hebt gezien, wees eerlijk 

naar het slachtoffer. Je mag bezorgd 

zijn, maar probeer ook open en 

belangstellend te zijn. Maak er vooral 

GEEN kruisverhoor van, want dat werkt 

averechts naar de eerste hulpverlener.  

Probeer als goede hulpverlener, goed te 

luisteren naar wat het slachtoffer en/of 

vrienden te zeggen hebben. Houd het 

gesprek rustig en vraag niet te veel 

door. Het is waardevol om te kunnen 

blijven communiceren.  

 

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

 

Wat te doen met een verward 

persoon, die in paniek is en hulp 

weigert. 

 

Eigenlijk is het antwoord niet moeilijk. 

Het zou zomaar kunnen dat deze 

persoon een vorm van dementie zou 

kunnen hebben. Wist u, dat dementie 

volksziekte nummer een aan het worden 

is? Deze mensen willen hun gewone 

leven leiden en het liefst zolang mogelijk 

thuis. De kans dat je als hulpverlener 

iemand tegenkomt met dementie in onze 

samenleving is dus groot.  

Je kunt een gratis training volgen op 

onderstaande website. Je wordt wel 

gevraagd om gegevens af te staan, maar 

we moeten natuurlijk werken aan een 

dementie vriendelijk Nederland, want het 

zou je maar overkomen. 

 

https://samendementievriendelijk.nl 

 

Er zijn alvast enkele tips voor de eerste 

hulpverlener: 

 

* Maak oogcontact.  

* Rustig en duidelijk praten. 

* Geef ruimte om te reageren. 

* Vraag om inbreng. Stel eenvoudige  

   vragen.  

* Lichaamstaal is zeer belangrijk. Hoe je  

   iets zegt is belangrijker, dan wat je  

   zegt.  

* Geniet van het onverwachte.  

 

 

 
 

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

STOP de bloeding – red een leven 

 

Dit wordt een nieuwe EHBO-module, 

want het stelpen van een actieve 

bloeding is een van de 

basisvaardigheden van iedere Eerste 

Hulpverlener en kan direct 

levensreddend zijn. De ene bloeding is 

de andere niet en voor 

levensbedreigende bloedingen is de regel 

https://samendementievriendelijk.nl/


3 

 

“directe druk op de wond” gewoon niet 

voldoende. Daar is meer voor nodig.  

 

In Nederland komen ieder jaar ongeveer 

3.500 mensen om door opgelopen 

verwondingen. Veertig procent daarvan 

komt te overlijden als gevolg van groot 

bloedverlies. Daarom is het zo belangrijk 

om veel eerste hulpverleners te hebben, 

die het verschil kunnen maken tussen 

leven en dood.  

 

 
 

Onze kader instructeur zal eerst haar 

instructeurscursus gaan volgen voordat 

dit aan onze leden wordt gepresenteerd. 

Het lesprogramma voor dit seizoen is 

ingevuld, dus zullen we dit zeker in het 

nieuwe seizoen gaan meenemen.  

 

Stop de bloeding en red daarmee 

iemands leven. Het klinkt logisch, maar 

er komt toch iets meer bij kijken dan een 

hand op een wond leggen en te drukken. 

   

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

 

DATUM PRIKKER 

 

Door onze leden wordt datum prikker 

goed opgepakt. De lesavonden worden 

goed bezocht, nu men zelf de datum kan 

en mag bepalen voor een herhalingsles.  

 

Het wordt daarom wel lastig om ruilingen 

via het secretariaat te doen, daarom 

moeten de verzoeken worden gericht 

aan de kader instructeur Anne. 

Haar e-mail is: anneloopmans@home.nl 

 

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

 

 

EHBO bestaat in 2018 maar liefst  

 

TACHTIG JAAR 

Iedereen begrijpt, dat je dit niet zomaar 

voorbij kan laten gaan.  

 

Na onze oproep hebben spontaan vier 

mensen zich aangemeld om een 

werkgroep te vormen om dit jubileum te 

gaan organiseren. Het zijn: Mari van den 

Brand, Lia van Bergen, Diana Kerstens 

en Anouk Vermeiren.  

 

Op 19 oktober 2017 is deze werkgroep 

geïnstalleerd en zal voor 2018 met 

diverse voorstellen gaan komen. 

Uiteraard zullen leden worden gevraagd 

om ondersteuning bij diverse 

activiteiten.  

 

We sluiten het jaar af met een leuke en 

gezellige feestavond.  

 

Voor ideeën zijn de leden van de 

werkgroep altijd in. Wij als bestuur 

wensen hen veel succes met deze 

opdracht en Mientje zal vanuit het 

bestuur de contactpersoon zijn.  

 

 
 

 

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

 

Contributie 

 

Komend jaar 2018 zal er voor het eerst 

onderscheid zijn in de contributie voor 

onze leden. Zoals in 2016 door de 

Algemene Ledenvergadering is besloten 

worden twee tarieven gehanteerd, 

namelijk iemand die twee dagdelen heeft 

geholpen [goedkoper tarief] en mensen 

die geen dienstverrichtingen of maar 

één hebben gedaan.  

mailto:anneloopmans@home.nl
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Het is een besluit van de leden en wij 

hopen dat jullie dit respecteren en dat 

mogelijk volgend jaar meer mensen zich 

gaan opgeven om te helpen. Nu draait 

het bestuur in veel gevallen er steeds 

voor op en dat kan niet de bedoeling 

zijn.  

 

 
 

Via de website kan je aanmelden voor 

evenementen die je leuk vindt. Om voor 

het lage tarief in aanmerking te komen 

hoeft men maar twee dagdelen op 

jaarbasis te helpen. Dit lijkt ons als 

bestuur toch geen onoverkomelijk 

bezwaar.  

 

Het bestuur heeft de bedrijven inmiddels 

in kennis gesteld van dit contributie 

verschil.  

 

Deze maatregel is ingegeven, omdat de 

helpers voor een behoorlijk bedrag aan 

inkomen zorgen, waar niet helpers van 

mee profiteren, zoals een extra drankje 

bij de jaarvergadering of bij de laatste 

oefenavond van het jaar. Ook kosten van 

de lessen en materiaal kunnen hiermee 

betaald worden, waardoor de basis 

contributie voor iedereen laag kan 

blijven.  

 

Als er mensen zijn, die hiermee 

problemen hebben kunnen ze altijd in 

gesprek gaan met het bestuur, maar 

nogmaals het is een unaniem besluit van 

de Algemene Ledenvergadering in 2016.  

 

Het had eigenlijk al in moeten gaan per 

1 januari 2017, maar door 

omstandigheden gaat het nu pas 1 

januari 2018 in.  

 

Als er suggesties zijn om mensen op een 

andere manier te motiveren voor het 

helpen bij evenementen dan staan wij 

als bestuur daar natuurlijk altijd voor 

open. Je staat NOOIT alleen en het is 

vaak gezellig maar vooral doe je 

ervaring op met meestal een ervaren 

collega. Daarnaast word je beloond met 

kleding om te dragen bij de inzetten. 

Dus…. Laat het bestuur en Patricia in 

2018 niet in de steek.  

 

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

Bestuur  

 

Tot op heden heeft het bestuur nog 

geen nieuwe secretaris kunnen 

vinden. Dit betreuren we ten 

zeerste, want er zijn toch zo 

ongeveer 130 mensen lid van deze 

vereniging. Wij willen het bestuur 

graag verjongen en zoeken mensen 

die dit een uitdaging vinden. Je mag 

ook eerst een paar vergaderingen 

mee draaien om de sfeer te proeven.  

 

Mochten hiervoor ook ideeën zijn 

voor het zoeken naar nieuwe 

bestuurders, dan staan wij daar 

natuurlijk ook altijd voor open.  

 

Men kan daarvoor contact opnemen met 

Jan, e-mail: voorzitter@ehbo-zundert.nl 

 

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

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

 
 

 

 

Heb je ons nodig, benader ons dan met 

het e-mail adres van het secretariaat: 

secretariaat@ehbo-zundert.nl  

mailto:voorzitter@ehbo-zundert.nl
mailto:secretariaat@ehbo-zundert.nl
https://www.facebook.com/ehbo.zundert/photos/a.326031120889476.1073741828.219718684854054/880774662081783/?type=3

