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Gastles Martin Kamp  
 

Dinsdag 1 november kwam Martin Kamp naar de 
Pijler voor een gastles “ABCDE” methode. 
 
Het was niet zomaar een les maar een workshop 
met diverse hulpmiddelen zoals een projectie-
scherm, telefoon, kraskaart, scheurkaart, invul kaart, 
kleur “pillen”, rode en groene “duimpjes” en hier en 
daar snoepjes als beloning 

 
Martin ging een 
stapje verder als de 
ABCDE methode 
maar introduceerde 
voor ons de XABCDE 
methode. 
 
We willen Martin 
bedanken voor een 
geslaagde avond. 
 
 
 
 

Hieronder nog even de samenvatting van de 
methode. 

 

 
Gastles René van Leliveld  

Dinsdag 29 november was er een gastles door René 
van Leliveld.  
Het eerste onderdeel was het afnemen van een 
motorhelm. De meeste bestuurders van een motor, 
scooter of brommer dragen een helm om zich bij een 
ongeval te beschermen tegen letsels van het hoofd. 
Na een ongeval laat de eerstehulpverlener de helm in 
principe zitten, omdat het afnemen van de helm kan 
leiden tot letsel van het hoofd en de nek. Meestal is 
het openen van het vizier voldoende om contact te 
krijgen met het slachtoffer en zijn toestand te 
beoordelen. In sommige situaties zal de helm echter 
toch moeten worden afgenomen, bijvoorbeeld 
wanneer er sprake is van een bedreiging van 
de vitale functies. 
Iedereen heeft geoefend en de conclusie was dat het 
best een zware klus is om de helm af te nemen. 
 
Daarna werden we geïnformeerd over een nieuwe 
manier van spalken. De oudere leden hebben het 
nog geleerd met houten spalken en driekante 
doeken. Later kwam de opblaasbare plastic spalk. 
Alles verdween uit het Oranjekruisboekje. 
 
René gaf tekst en uitleg over de nieuwe spalken. 
De zogenaamde “SAM Splint”.  

 
De SAM Splint is de meest verkochte spalk ter 
wereld, wordt gebruikt door o.a. medische 
hulpverleners, buitensporters en NASA en is 
gebaseerd op het oeroude principe: ”Curves are 
strong”. De SAM Splint is gemaakt van een dun 
laagje aluminium, omgeven door schuimrubber en is 
zeer buigzaam. Door de SAM Splint te buigen wordt 
deze enorm stijf en kan elke fractuur of geblesseerde 
ledemaat worden gespalkt. Er zijn drie basisprincipes 
voor het gebruik van de SAM Splint.  

 Exsanguination - Verbloeding
Stoppen van catastrofale bloedingen

 Airway - Controle en vrijmaken van de 
luchtweg met daarbij bescherming van 
centrale wervelkolom (CWK)

 Breathing - Controle en ondersteuning 
van de ademhaling

 Circulation - Controle van de circulatie en 
stoppen van actieve bloedingen

 Disability – Controle bewustzijn door 
middel van de AVPU methode;

- A(alert) - Alert 
- V(erbal) - Reactie op aanspreken 
- P(ain) - Reactie op pijn 
- U(nresposive) - Geen reactie; 

 Exposure – Bescherming tegen eventuele 
omgevingsfactoren. Controle van de 
lichaamstemperatuur. 

Normaalwaarde 36,0  - 37,5 C
 

https://www.eerstehulpwiki.nl/wiki/index.php?title=Vitale_functies


  

Nieuwsbrief 20  Pagina 2 van 5 

Hiermee kan een zeer 
flexibel en buigzaam 
stukje aluminium 
worden gevouwen tot 
een product dat zelfs 
door mensen is 
gebruikt als peddel of 
sneeuwschep in 
noodsituaties.  
Tenslotte is de SAM 
Splint makkelijk te 
vervormen en zacht 
genoeg om in elke 
gewenste maat te 
knippen. 
René had SAM Splint 
spalken in diverse 
maten en iedereen kon 
naar hartenlust “twee aan twee” oefenen met dit 
nieuwe materiaal. 

Ook was er tijd voor vragen over de CAT 2 cursus die 
bij ons door René gegeven wordt. Hiervan maakte 
niemand gebruik. 

 

Foto » En 
natuurlijk een 
bloemetje 
voor René 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Country and Christmas Fair  

EHBO Haarrijn was ook dit jaar weer actief op de 
Country and Christmas Fair bij Kasteel de Haar. 
De evenementen commissie heeft het voor elkaar 
gekregen alle dagen in te vullen, met soms 2, soms 4 
en een aantal dagen zelfs 6 hulpverleners. Omdat 
niet alles kon worden ingevuld met onze eigen leden 
zijn ook hulpverleners ingezet van EHBO Montfoort, 
EHBO de Meern en enkele externe mensen. 
Marjo was net als bij voorgaande jaren heel veel 
aanwezig. 
De stand was keurig ingericht en ook moeders met 
kleine kinderen konden weer gebruik maken van 
deze ruimte. 
Het aantal ongevallen was ook dit jaar te overzien, 
populair waren pleisters en paracetamol. Ook werd 
er een ambulance opgeroepen. Een dame was onwel 
geworden maar kon na onderzoek haar bezoek aan 
de Country and Christmas Fair vervolgen. 
Er waren ook wat kritische punten bijvoorbeeld op 
het gebied van de catering voor de hulpverleners. 
Dit wordt zeker meegenomen in de evaluatie van 
het evenement. 

Foto » Aladin een van de vaste Fair deelnemers 
 
De Country and Christmas Fair wordt georganiseerd 
door Inventief evenementen organisatie. Wij hebben 
jarenlang samengewerkt met Betty van der Horst. 
Betty heeft aangegeven dat dit haar laatste 
evenement was, want na 35 jaar stopt ze ermee. 
Haar zoon Jeroen zal het bedrijf voortzetten. 
Wij willen de evenementen commissie en alle 
hulpverleners bedanken voor hun inzet bij de 
Country and Christmas Fair dit jaar. 
 
 
 
Foto » 
hulpverleners 
op hun post.     
 
 
 
 
 
 
 
Vraag van bezoeker 

Tijdens de Country and Christmas fair kwam er 
iemand onze hulppost binnen met een vraag over het 
vervoer van een patiënt, tussen twee hulpverleners 
in. Daar moesten we even over nadenken. Het was 
voor sommige (te) lang gelden dat we dat oefende. 
 
Soms moet eerste hulp geboden worden in 
bijzondere omstandigheden. In dit geval wordt het 
vervoer van de gewonden uitgevoerd op de handen 
van twee hulpverleners 

Ze kunnen 
gewonde op het 
"slot" van de 
aangesloten 4 
handen dragen, 
op voorwaarde 
dat de laatste 
bewust is en 
zelfstandig kan 
vasthouden. 

 
 

Het slachtoffer slaat zijn armen om de hulpverleners 
en gaat zitten op het “stoeltje” van de vierhanden. 
Nu is het slachtoffer te vervoeren. 
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Wat te doen bij een vuurwerkongeval? 
Op veel plaatsen zijn er beperkingen met het 
afsteken van vuurwerk.  Toch wordt er nog voor 
miljoenen de lucht ingeschoten, met alle risico’s van 
dien. Daarom dit artikel van de site van EHBO-
Koffer.nl  
 
Wat te doen bij een vuurwerkongeval? Vuurwerk is 
prachtig, maar helaas gaat het soms mis. Vuurwerk 
kan ernstige letsels veroorzaken. Dit kan onder 
andere komen door een verkeerde manier van 
aansteken, door het niet dragen van 
beschermingsmateriaal of door illegaal vuurwerk.  
Hieronder vindt u een aantal tips voor de 
behandeling van wonden die ontstaan zijn tijdens 
vuurwerkongevallen: 
• Brandwonden: direct koelen onder stromend 

lauw water. De wond nadien afdekken met 
een brandwondenkompres . Bij kleine wonden 
contact opnemen met de huisartsenpost. Bij 
grote wonden 112 bellen.  

• Bloedverlies: druk op de wond met steriele 
gazen of een schone doek.  
Leg een traumazwachtel of snelverband aan. Bij 
hevig bloedverlies belt u 112. Het slachtoffer kan 
in shock raken. Zijn lichaamsdelen afgerukt door 
de klap, geef deze dan mee naar het ziekenhuis.  

• Oogletsel: stel het slachtoffer gerust. Bel 112. 
Laat het slachtoffer niet in de ogen wrijven.  
Als er kruit in het oog zit, de ogen voorzichtig 
spoelen. Is het oog beschadigd, de pupil niet 
rond of zit er bloed in het oog, laat het 
slachtoffer dan met het hoofd achterover 
gekanteld zitten. Dek het niet af. Bel 112.  

 
Hoe voorkom je een vuurwerkongeval? 
Een vuurwerkongeval voorkomen kan veel leed 
besparen. Houdt bij het afsteken van vuurwerk de 
volgende tips in gedachten:  
• Draag bescherming: vuurwerkbril en 

gehoorbescherming 
• Neem voldoende afstand 
• Steek goedgekeurd vuurwerk (dus geen illegaal 

vuurwerk) af 
• Maak gebruik van een aansteeklont 
• Draag geen brandbare kleding 
• Zorg voor water of blusmiddelen in de buurt 
 
 
 
 

We zijn nog steeds opzoek 

Duizendpoot gezocht » wil jij onze nieuwe 
secretaris worden.  
Emmy heeft aangegeven bij de volgende 
jaarvergadering (25 januari) te stoppen met het 
secretariaat. We hebben dus met spoed een 
opvolger nodig. Wil je er meer over weten neem 
contact op met Emmy. 
 

Secretariaat@EHBOhaarrijn.nl 
 
 
 
 

Een EHBO-cursus doen? Met een beetje geluk 
kan het gratis! 
Jij wilt natuurlijk weten wat je moet doen als je kind 
zich verslikt. Of hard op zijn knie valt. Dit en meer 
leer je tijdens een EHBO-cursus bij EHBO Haarrijn.  
En grote kans dat het je niets hoeft te kosten! De 
meeste zorgverzekeraars vergoeden EHBO-
cursussen deels of zelfs helemaal. Dit maakt het 
volgen van een cursus nu wel heel aantrekkelijk. 
 
Hoeveel vergoedt jouw zorgverzekering? 
De vergoeding hangt af van je zorgverzekeraar en 
eventuele aanvullende zorgverzekering. Benieuwd 
hoe het zit bij jouw zorgverzekeraar? Controleer de 
vergoedingen van alle Nederlandse zorgverzekeraars 
of neem contact op met je eigen zorgverzekeraar. 
 
Hoe declareer je de kosten? 
In de meeste gevallen vraagt je zorgverzekeraar om 
de factuur en je bewijs van deelname of certificaat 
toe te sturen. Vraag bij jouw zorgverzekeraar hoe je 
de declaratie precies moet indienen. 
 
Al een EHBO-cursus gedaan? 
Heb je al een EHBO-cursus gedaan dit jaar? Goed 
bezig! Vraag bij jouw zorgverzekeraar na of je deze 
kosten vergoed kunt krijgen. Dan heb je nu en de 
juiste kennis in huis en heeft je ook nog eens niets 
gekost. 
 
Zoek een cursus bij jou in de buurt 
EHBO Haarrijn start 25 januari met  
een cursus voor het eenheidsdiploma. 
Weet je niemand die de cursus wil  
volgen? 
Die kan zich aanmelden bij Emmy van  
de Beek. 

https://www.ehbo-koffer.nl/product/brandwonden-kompres-burnshield/
https://www.ehbo-koffer.nl/product/traumazwachtel/
https://www.ehbo-koffer.nl/product/snelverband/
mailto:Secretariaat@EHBOhaarrijn.nl
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Ook kan je binnenkort een reanimatie cursus volgen. 
De planning is de 2e helft februari 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flyer van EHBO Haarrijn 
Om onze vereniging te promoten hebben we een 
flyer gemaakt. Martin Kamp heeft daar een groot 
aandeel in gehad. 
Het drukwerk is verzorgd door Van Rooijen Grafisch 
uit Vleuten tegen een gereduceerd tarief. 
Martin heeft ook nog een aantal grote poster 
verzorgd. 

 
Het is de bedoeling de 
flyers zoveel mogelijk 
te verspreiden. Dus 
heb je bijvoorbeeld 
een doelgroep op je 
vereniging of in de 
buurt. Vraag Emmy of 
Peter om een aantal 
flyers om te 
verspreiden. 
 
 
 
 
 
 

 
Attentiepunt bij hulpverlening op 
evenementen. 
We werken al geruime tijd met de Veldnorm 
evenementenzorg maar hier toch nog een 
aandachtspunt. 
We kennen de “turflijst” voor de zelfzorg contacten 
(pleisters, paracetamol enz.) 
 
Wanneer we een slachtoffer helpen met ernstigere 
probleem zijn we daar natuurlijk hartstikke druk mee 
maar ook in dit geval moet er een en ander worden 
vastgelegd. Dit moet op het zorgcontactformulier. 
 
Voortaan zullen we in 
de EHBO rugtassen 
een paar van deze 
formulieren doen, 
zodat je ze direct bij 
de hand hebt. 
Wanneer er een 
ambulance komt moet 
het formulier worden 
mee gegeven. 
Maak dan even een 
foto van het formulier 
voor ons eigen archief.  
 
 
 

 
Namens het bestuur van EHBO Haarrijn prettige 
Kersdagen en een fijne Jaarwisseling. 
En een fantastisch nieuw jaar zonder corona maar 
met leuke en leerzame EHBO lessen.  
 
En natuurlijk met veel evenementen waar we als 
hulpverleners aanwezig zijn met voldoende mensen 
en zonder ongelukken. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Deze nieuwsbrief is tot 
stand gekomen met 
inbreng van EHBO-koffer.nl 
en internet. 
 

Weet jij wat voor de volgende nieuwsbrief? 
Geef het door »» voorzitter@ehbohaarrijn.nl  
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PRIKBORD EHBO HAARRIJN 
 

Evenementen die nu op stapel staan 
 

 IJsbaan (Kunststof) op de Brink (Kermis-Oranjevereniging Haarzuilens) 
 In Haarzuilens op de Brink. (1 of 2 hulpverleners) 
 Van vrijdag 9 december tot en met donderdag 22 december (variërende tijden » kijk op onze site) 

 

 ÌNGEVULD Volleybal toernooi (Limes Volleybal) 
 Sporthal Weide wereld.  
 zaterdag 10 dec. 13:00 - 18:00 uur » 2 hulpverleners. 
 

 Decembermarkt Harmelen (Winkelhart Harmelen) 
 Kalverstraat/ Kerkweg Harmelen. 
 Zaterdag 10 december van 10:00 – 17:00 uur » 2 hulpverleners. 

 
 Kika run (Emolife Events & Consultancy BV Team Run voor Kika) 

 Sporthal Oude Rijn. 
 Zondag 11 dec. 15:00 - 20:00 uur » 7 hulpverleners. 
 

 Lichtjes route Leidsche Rijn (Licht van Christus)  
 Vleuten e.o. 
 zaterdag 17 dec. 17:00 - 21:00 uur » 4 hulpverleners. 

 

 ÌNGEVULD maar nog niet voor alle dagen  Filmhuis (Filmhuis Vleuten) 
 De Schakel in Vleuten.  
 Maandag 19 december/ maandag 9 januari en dan elke twee weken » 1 hulpverlener. (kijk op onze site) 
 

 Kwakbollen Carnaval Harmelen (CV De Kwakbollen)  
 Ons decibel in Harmelen. 
 Zaterdag 18 februari 13:00 – 15:30/ 15:30 – 19:30/ 20:30 – 02:00 uur. 
 Maandag 20 februari 20:30 – 2:00 uur. 

 
 
 
  

Niet nieuw maar wel belangrijk 
 
Vul tijdens een evenement bij de 
behandeling van een slachtoffer 
een zorgcontactformulier in. 
 
Die zit in de EHBO Rugtas. 
 
Tip!  Kijk het formulier van te 
voren eens in. 

 

 

https://www.ehbohaarrijn.nl/leden/evenementen/381/bekijken
https://www.ehbohaarrijn.nl/leden/evenementen/368/bekijken
https://www.ehbohaarrijn.nl/leden/evenementen/387/bekijken
https://www.ehbohaarrijn.nl/leden/evenementen/379/bekijken
https://www.ehbohaarrijn.nl/leden/evenementen/366/bekijken
https://www.ehbohaarrijn.nl/leden/evenementen/378/bekijken

