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Beste mensen 

 

Hierbij weer een nieuwsbrief van het 

bestuur EHBO vereniging Zundert. 

 

We wensen jullie weer veel leesplezier 

en zijn er suggesties of verbeterpunten 

of dat je zelf een artikel wilt aanleveren, 

dat kan dan natuurlijk altijd. 

 

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

Wist u dat: 

 

- een goed onderhouden AED van 

levensbelang is; 

- er veel bedrijven een AED hebben, 

maar dit niet hebben aangemeld bij 

HartslagNu; 

- dit erg jammer is, waarmee de 

dekkingsgraad van AED’s verhoogd zou 

kunnen worden; 

- de Nederlandse Hartstichting AED 

kasten ter beschikking heeft gesteld om 

het buiten hangen van AED’s te 

stimuleren; 

- per 1 januari 2018 de gemaakte kosten 

voor Pads via de ambulance dienst 

vergoed kunnen worden; 

- er al 170.000 burgerhulpverleners in 

Nederland zijn aangemeld voor 

reanimatie; 

- wij als eerste land ter wereld met een 

dergelijk netwerk actief zijn; 

- hiermee jaarlijks 2.000 tot 3.000 

levens gered kunnen worden; 

  

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

 

Communiceren bij drugsgebruik 

 

In de vorige nieuwsbrief hebben 

uitgebreid stil gestaan bij alcohol 

gebruik. Nu willen we iets zeggen over 

drugs gebruik. Wist u dat nergens in 

Europa het drugsgebruik hoger ligt dan 

in Nederland?  

Drugs die veel voorkomen zijn, cannabis, 

speed, cocaïne en MDMA, zoals XTC 

pillen.  

 

Het mag duidelijk zijn dat het gebruik 

van drugs ook niet zonder gevaren is. Zo 

vormt cocaïne een belasting voor het 

hart- en bloedvaten systeem. Het 

neusslijmvlies kan ontstoken en 

geïrriteerd raken. Op langere termijn 

zelfs gewichtsverlies en afhankelijkheid.  

 

Het voert nu te ver om zeer uitgebreid 

over de soorten drugs te gaan en de 

risico’s die daaraan verbonden zijn.  

 

 
Tips om als Eerste hulpverlener in 

gesprek te blijven over drugs 

 

Zorg dat je goed op de hoogte bent van 

alles wat met drugs te maken heeft. 

Benoem wat je gezien hebt bij het 

slachtoffer, maar wees bovenal eerlijk.  

 

Je mag bezorgd zijn, maar probeer ook 

open en belangstellend te zijn. Maak er 

vooral geen kruisverhoor van, want dat 

werkt averechts.  

 

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.  
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Het is waardevol om als hulpverlener te 

kunnen blijven communiceren.  

 

Bronvermelding: 

Trimbos instituut, www.Drugsinfo.nl 

 

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

Overlevingskans bij hartstilstand enorm 

toegenomen 

Elke week krijgen ruim 300 mensen buiten 

het ziekenhuis een hartstilstand. Op tijd 

reanimeren vergroot de overlevingskans 

enorm. Door de jaren heen zijn deze 

kansen geweldig verbeterd. In de jaren 90 

was de overleving nog 9%, inmiddels is dit 

bijna 25%. Dit is mede te danken aan de 

groei van het aantal burgerhulpverleners 

en de inzet van AED’s. 

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

 

Een ervaringsverhaal 

Tijdens een fietstochtje langs de Linge 

kreeg René (61) onverwachts een 

hartstilstand. Dat hij toen net op een 

terrasje pauze hield heeft zijn leven gered. 

Daar hing namelijk een AED buiten en er 

waren mensen die konden reanimeren. 

Zonder waarschuwing 

“Op een zondag in september 2016 fietste 

ik, zoals ik vaker doe, een rondje langs de 

Linge en over de dijk. Bij het terras van 

restaurant Rijnzicht stopte ik even voor een 

kopje koffie. Daar vond ik een mooi plekje 

op het terras. Ik had net mijn bestelling 

geplaatst toen het gebeurde. Ik viel gewoon 

om. Zonder enige waarschuwing. Ik heb 

het niet voelen aankomen, geen pijn of 

benauwdheid.“ 

Reanimatie 

“Mijn redding waren de Groningse 

muzikant die op het terras optrad en een 

mevrouw uit Huissen, die EHBO’er is. Zij 

sprongen op en zijn me meteen gaan 

reanimeren. Binnen 1 minuut hadden ze 

mijn circulatie hersteld door 

borstcompressies en beademing. Er hing 

een AED buiten op het terras, dus die 

hadden ze heel snel aangesloten. De AED 

heeft inderdaad een schok gegeven, of 

meerdere, dat weet ik niet precies.” 

“Een medewerkster van het restaurant had 

meteen 112 gebeld. Na zo’n 8 minuten 

kwam de brandweer aan met een AED en 

wat later ook de ambulance. Zij namen de 

reanimatie over en brachten me naar het 

Radboud in Nijmegen.” 

Ik wist niet dat ik risico liep 

“Eenmaal in het ziekenhuis ben ik meteen 

gedotterd. Er zat een vernauwing in mijn 

kransslagaders die tot een hartinfarct en 

daarna de harstilstand leidde. Later kreeg 

ik ook uit voorzorg nog een ICD, een 

interne defibrillator die een schok geeft als 

er weer iets heel erg mis dreigt te gaan met 

mijn hart.” 

“Ik wist niet dat ik risico liep. Een paar 

dagen voor de hartstilstand hoorde ik dat 

mijn bloeddruk en cholesterolgehalte te 

hoog waren. Ik had dat nooit laten 

checken. Waarom ook? Dat een 

hartstilstand het gevolg daarvan kan zijn, 

daar sta je niet bij stil. En dan is het opeens 

wel zo.” 

http://www.drugsinfo.nl/
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In de familie 

“Waardoor ik die hoge bloeddruk had weet 

ik niet. Misschien toch te hard gewerkt, 

zeggen sommigen. Maar dit werk en deze 

school zijn gewoon mijn ding en wat 

drukte ervaar ik niet gauw als stress.” 

“Misschien is er vanuit mijn moeders kant 

een erfelijke factor in het spel. Er zijn van 

die kant al meer familieleden plotseling 

overleden. Dat gaan we dus nog verder 

onderzoeken. Al is het alleen voor mijn 

kinderen en hun gezondheid.” 

Ik stel niks meer uit 

“Ik voel me nu prima en van mij mag het 

zo blijven. Alleen met mijn energie moet 

ik nog wat bewuster omgaan dan voorheen. 

Door mijn reïntegratie werk ik nu nog 

parttime, als docent biologie, en heb dus 

meer tijd voor ontspanning. Ik wandel veel 

en ga wekelijks bridgen, iets wat ik altijd al 

leuk vond maar steeds uitstelde.” 

“Zo’n heftige ervaring verandert wel wat 

hoor. Je weet nooit hoeveel tijd je nog 

hebt. Uitstellen doe ik niks meer. Ik ben 

me nu meer dan ooit bewust van hoe 

kwetsbaar het leven is.” 

Leren reanimeren 

“Reanimeren kan ik zelf ook, want ik ben 

hoofd bedrijfshulpverlening op school. 

Maar als burgerhulpverlener had ik me nog 

niet aangemeld. Ik wil dat wel gaan doen, 

maar op dit moment vind ik dat nog te 

confronterend.” 

“Veel van onze leerlingen hebben op 

school ook al leren reanimeren. En mijn 

vrouw en thuiswonende dochter doen ook 

binnenkort een reanimatiecursus. Voor mij 

is dat hopelijk nooit meer nodig, want ik 

heb een ICD die mij nu kan helpen. Maar 

we hebben zelf ervaren hoe waardevol het 

is als er mensen zijn die kunnen 

reanimeren. Dat gun je anderen ook.” 

Veel geluk gehad 

“Ik heb ontzettend veel geluk gehad dat het 

gebeurde op een plek waar andere mensen 

waren. Dankzij hun snelle reanimatie en de 

AED hebben ze me letterlijk tijd gegeven 

tot de brandweer kwam." 

"Stel dat ik hier op een maandag was 

langsgereden, dan waren er geen 

personeelsleden of gasten geweest, maar 

was wel de AED beschikbaar geweest. Dan 

had wellicht een voorbijganger 112 gebeld 

en waren er burgerhulpverleners gekomen 

die deze AED hadden kunnen gebruiken.” 

Elke AED zou bereikbaar moeten zijn 

"Daarom is het zo belangrijk dat er veel 

AED’s bereikbaar zijn voor 

burgerhulpverleners. Het zou een grote 

stap zijn als alle bedrijven met een AED 

deze buiten ophangen en aanmelden bij het 

oproepsysteem.” 

AED aanmelden 

De eigenaren van Restaurant Rijnzicht zijn 

opgelucht dat het zo goed is afgelopen met 

René. “De AED hing er al toen we onlangs 

de zaak overnamen van onze ouders, en 

was ook al aangemeld bij het 

oproepsysteem HartslagNu. Een 

reanimatiecursus voor onszelf hoort daar 

natuurlijk ook bij. Dat is de volgende 

stap.” 

"Dit was voor ons de 1e keer dat de AED 

is gebruikt en we zijn opgelucht dat het een 

goede afloop had. Want stel je hebt als 
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bedrijf een AED maar bij een hartstilstand 

in de buurt weet niemand deze te vinden. 

Daar moet je toch niet aan denken. Een 

AED buiten ophangen en aanmelden is een 

kleine moeite met een groot effect, dat 

hebben we nu zelf ervaren." 

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

Van onze bestuurstafel. 

 

Op dinsdag 28 november is het bestuur 

weer bij elkaar geweest. Nog steeds 

zoeken wij uitbreiding en ondersteuning 

in het bestuur, maar hiervoor heeft zich  

nog niemand gemeld. Wie gaat ons 

helpen???? 

 

We gaan ook werken met thema’s. Voor 

2018 willen we de 

BETROKKENHEID vergroten. 

 

 
 

Door de leden meer betrokken te laten 

voelen bij hun vereniging, komen er 

misschien nog meer goede ideeën en 

meer mensen voor het helpen bij 

evenementen, werkgroepen e.d.  

Voorbeelden zijn, de materiaal 

werkgroep en de werkgroep voor ons 80-

jarig bestaan.  

 

We hebben nogal wat schenkingen 

gekregen die we om gaan zetten in 

materiaal voor reanimatie. Zodra dit 

binnen is, zullen we er foto’s van maken 

en publiceren.  

 

Verder willen we in januari 2018 starten 

met een EHBO opleiding. Er is nog plaats 

voor kandidaten.  

De jaarvergadering wordt gehouden op 

dinsdag 24 april 2018.  

 

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

Vaste oefenruimte en opslag 

 

Zoals al eerder bericht hebben we nu 

een vaste oefen ruimte.  

 

 
 

We zijn hiermee bijzonder in ons sas.  

 

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

 

Nieuwe AED kasten.  

 

Door de Nederlandse Hartstichting zijn 

AED kasten ter beschikking gesteld om 

AED’s vanuit de bedrijven buiten op te 

hangen. Een dergelijke kast hebben we 

nu opgehangen bij café ’t Zonneke. 

Er is nu een hangslot met een code.  

 

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

LEZING 

 

Hebben jullie je al aangemeld voor de 

lezing op dinsdag 12 december 2017, 

met aansluiten een drankje en hapje 

als afsluiting van 2017????? 

 

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

 

Heb je ons nodig, benader ons dan met 

het e-mail adres van het secretariaat: 

secretariaat@ehbo-zundert.nl  

mailto:secretariaat@ehbo-zundert.nl

