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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: 

 

- wij op zaterdag 9 december een oefen 

AED hebben gehad van Makelaars 

kantoor van Hassel vanwege hun 25-

jarig bestaan; 

- in iedereen held schuilt, want een 7-

jarige jongen belde 1-1-2 toen zijn 

moeder niet meer bij bewustzijn was; 

- mensen eerder kijken, dan handelen; 

- men dit omstandereffect noemt; 

- dit is te veranderen door de mensen 

meer Eerste Hulp opleidingen te laten 

volgen; 

- hierbij mogelijk een training 

weerbaarheid erbij kan horen; 

 

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

 

Noodkreet van een bestuurder 

 

Ik , Leo Foesenek zit niet voor mijzelf in 

het bestuur! Ik zit in het bestuur om 

samen met jou onze mooie EHBO- 

vereniging draaiende te houden en dat 

valt als bestuur niet mee met een 

constante onderbezetting. Daarom zijn 

we op zoek gegaan naar anderen 

mogelijkheden om de vereniging 

toekomst bestendig te maken. Een van 

deze mogelijkheden is op zoek gaan naar 

Jullie!. JULLIE??? Ja jullie HULP!  

Bij diverse hand- en spandiensten voor 

onze vereniging, geen bestuurszaken, 

maar bijvoorbeeld, in een groepje 

deelnemen die ons vast clublokaal mee 

onderhoud of in groepje die onze 

evenementen coördinator mee 

ondersteund. Zo zijn we ook op zoek 

naar een groepje, die op de reanimatie 

cursussen mee wil ondersteunen. Wij als 

bestuur gaan dit verder uitwerken en 

zullen met enige regelmaat hierop terug 

komen. 

 

Wil je hierover al meer informatie? 

schroom niet om een van de 

bestuursleden hierover aan te spreken. 

 

Betrokkenheid is allen wat we willen! 

TOCH? 

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

Onderhoudsploegje 

 

In het kader van betrokkenheid zijn we 

ook op zoek naar mensen, die het leuk 

vinden om de AED kasten te 

onderhouden en mogelijk bedrijven te 

bezoeken of hun AED’s wel aan de eisen 

voldoen. Mogelijk ook hun 

verbandtrommel controleren en daarmee 

onze hulp van de vereniging aan te 

bieden. Heb je wat vrije tijd en een 

beetje technisch inzicht, van harte 

welkom in het kader van betrokkenheid.  
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----------------------------------------------  

 

Eerstehulpverlener van het jaar 

 

Zoals jullie weten eren we ieder jaar bij 

de algemene ledenvergadering de Eerste 

hulpverlener van het jaar. Indien jullie 

voordrachten hebben, dan deze graag te 

melden bij het bestuur. Wij gaan deze 

voordrachten dan bespreken in het 

bestuur.  

 

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

 

Lezing van dinsdag 12 december 

 

Afgelopen dinsdag 12 december waren 

ruim zestig hulpverleners gekomen om 

meer te horen over anafylaxis shock.  

Wat is anafylaxis?  

Het is een snelle, algemene en ernstige 

allergische reactie die optreedt nadat 

een persoon is blootgesteld aan 

allergeen [= een allergie veroorzakende 

stof], waar hij of zij op een eerder 

tijdstip aan blootgesteld is geweest en 

daardoor gevoelig is gemaakt.  

 

Het bestaat ook al heel lang.  

 

Het geheel werd zeer deskundig 

uitgelegd door onze gastspreker de heer 

Frans Timmermans.  

 

 

 
 

PREVENTIE van een reactie.  

 

De enige behandeling van anafylaxis 

is vermijding van stoffen en situaties 

waarvan bekend is dat ze extreme 

allergische reactie in gang kunnen 

zetten.  

 

MEER WETEN? 

 

Neem contact op met: 

 

Het Nederlands Anafylaxis Netwerk, 

 

e-mail: steun@ernstigeallergie.nl  

Website: www.ernstigeallergie.nl 

 

 
 

Zo is de Epipen te gebruiken. 

 

Uiteraard weer die oude discussie of een 

Eerste hulpverlener dit mag doen. Heel 

simpel, moet je iemand dood laten gaan? 

Waarom ben je eerste hulpverlener? 

Juist om iemand te helpen als je dit kunt 

en geleerd hebt. Daarom zat dit ook 

afgelopen jaar in het lesprogramma. Dus 

zeer zinvol om de herhalingslessen te 

blijven volgen.  

 

 
 

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

Heb je ons nodig, benader ons dan met 

het e-mail adres van het secretariaat: 

secretariaat@ehbo-zundert.nl  

 

 

mailto:steun@ernstigeallergie.nl
http://www.ernstigeallergie.nl/
mailto:secretariaat@ehbo-zundert.nl
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Het bestuur van EHBO vereniging Zundert wenst u en uw 
naasten 

 

  

 

Goede Kerstdagen en een gelukkig,  

gezegend, veilig 2018 toe. 
 

 

 
 

 
 

 

Op weg naar ons tachtig jarig bestaan. 
[ viering op zaterdag 6 oktober 2018] 


