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Haarzuilens – Harmelen – Vleuten
Nino Bloemsma is sinds
kort verhuist naar
revalidatiecentrum
Domstede.
Voor degene die het nog
niet weten, Nino heeft
vanaf half januari in het
ziekenhuis gelegen omdat
ze leukemie heeft.
Omdat de revalidatie veel
tijd zal vergen zien we haar
voorlopig nog niet op de
herhalingslessen.
Misschien willen jullie haar een kaart sturen.
Het adres is: Domstede zorghotel, Beneluxlaan 928,
3526 KJ te Utrecht. Kamer 5:12.
Cursus nieuwelingen » De vraag van de dag app.
Onze cursisten worden door Martin Kemp dagelijks
bezig gehouden door een dagelijkse vraag op de
App.

AED op ieder station in Nederland
Vanaf donderdag 17 maart is er op ieder station in
Nederland een AED aanwezig. NS en ProRail hebben
zich sinds juli 20121 ingezet om dit mogelijk te
maken. De laatste is opgehangen op het station van
Woerden.

Vraag;
Hoe kunnen we dit
slachtoffer helpen?

Een van de
antwoorden;
Met 10 seconden lijm

Evenementen.
Na het corona tijdperk komen er weer allerlei
activiteiten toto leven. Bij veel evenementen zijn
hulpverleners nodig. Verschillende organisaties doen
daarbij een beroep op onze vereniging.
Hiervoor hebben we dus altijd hulp voor nodig.
Op onze site kun je zien welke evenementen er zijn
er voor welke evenementen we nog hulpverleners
nodig hebben.
Heb je die nog niet meld je aan bij Dennis.

Of inloggen op onze site, onder “leden” en je daar
aanmelden.
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Handige dingen om te weten over
alarmnummer 112
Het is belangrijk dat je weet in
welke situaties je 112 belt, en wat
je kunt verwachten. Het nummer
ken je ongetwijfeld, maar kende je
deze feitjes over het
alarmnummer al?
Geen beltegoed? Geen probleem!
Als je geen beltegoed meer hebt,
kun je in Nederland alsnog het noodnummer bellen.
Bellen naar 112 is bovendien gratis. Ook zonder
simkaart of met een ongeldige simkaart kun je het
alarmnummer bellen. Netwerkproviders in
Nederland hebben met elkaar afgesproken dat zij de
noodoproepen van elkaar overnemen. Hierdoor kun
je altijd 112 bellen, ook als je bij je eigen provider
geen bereik hebt. Alle 112-oproepen krijgen
voorrang boven andere gesprekken.
112 is bereikbaar in bijna heel Europa

112 is het alarmnummer in vrijwel heel Europa.
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Het noodnummer werkt in alle landen die in de
Europese Unie zitten, maar ook in bijna alle andere
Europese landen.
Dus ook in Zwitserland bel je het bekende
noodnummer bij noodgevallen, net als in het
Verenigd Koninkrijk na de Brexit. Sommige landen
buiten Europa hebben ook hetzelfde noodnummer.
Bijvoorbeeld Australië, China, Egypte en Canada.
Wanneer je in het buitenland 112 belt, krijg je de
meldcentrale van het land waarin je je bevindt.
Zet je telefoon op de luidspreker
In een noodsituatie is 112 bellen vaak een van de
eerste dingen die je doet. Maar als je daarna een
slachtoffer wilt gaan helpen, wil je je handen vrij
hebben. Zet daarom je telefoon op luidspreker. Dan
kun jij hulp verlenen terwijl de centralist je aan de
andere kant van de lijn instructies geeft.
Een 112-centralist van de ambulancedienst is altijd
een verpleegkundige
Wanneer je 112 belt, geef je door wat er aan de
hand is, waar er hulp nodig is en of je politie,
brandweer of ambulance nodig hebt. De
medewerker van de centrale meldkamer verbind je
vervolgens door met de juiste hulpdienst in de
buurt. Krijg je een 112-meldkamercentralist van de
ambulancedienst aan de telefoon? Dat is in
Nederland altijd een verpleegkundige. De centralist
heeft een speciale opleiding gevolgd om in de
meldkamer aan de slag te kunnen.
Weet wanneer je 112 moet bellen
Je belt het alarmnummer 112 voor spoedeisende
hulp. Bijvoorbeeld als jij of iemand anders dringend
medische hulp nodig heeft. Toch is het soms lastig
om te beoordelen of je voor een situatie 112 moet
bellen of bijvoorbeeld de huisarts. In deze gevallen
moet je altijd 112 bellen:
• Bij ernstige problemen op straat, in bedrijven of
in de openbare ruimte
• Als iemand bewusteloos is
• Bij ernstige allergische reacties (anafylaxie),
hevige benauwdheid en het inademen van hete
gassen of lucht, rook of vuur (inhalatietrauma)
• Als iemand pijn op de borst of onbekende
hartklachten heeft
• Bij shock, ophoesten of braken van bloed met
veel bloedverlies
• Bij hevige hoofdpijn na een ongeval, beroerte of
epileptische aanval
• Als iemand suf wordt bij onderkoeling of
oververhitting
• Bij ernstige brandwonden
Bij minder spoedeisende zaken bel je huisarts of
spoedpost. De telefonist beoordeelt de situatie en
kan als dat nodig is een ambulance bellen of je
doorsturen naar de spoedeisende hulp van een
ziekenhuis.
112 ook voor Politie en Brandweer.
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Levi kreeg een ongeluk met een deur: “Ik zag een
bloederige vinger zonder topje”
Vingers en deuren: geen fijne combinatie. Veel
ouders waarschuwen hun kinderen continu om
voorzichtig te zijn. Toch kan het misgaan. Want waar
kinderen niet altijd op letten, is de gleuf aan de
scharnierkant van de deur. Dat ging pijnlijk fout bij
Levi (4). Moeder Esther: “Ik zag vooral veel bloed,
het topje van de vinger was niet duidelijk meer te
zien.”
Een gewone zondagochtend. Levi (4) speelde met
zijn grote broer. Zijn moeder was de tassen aan het
inpakken, want over een kwartiertje zouden ze
vertrekken naar de dierentuin. Eindeloos vaak had
Esther de jongens gewaarschuwd om uit te kijken
met vingers en deuren. Esther: “De zoon van mijn
vriendin was zijn vingertopje kwijtgeraakt door een
vinger tussen deur. Het was in een oogwenk
gebeurd. Dan zit de schrik er wel in. ‘Niet spelen met
deuren’ is dus een veelgebruikte zin bij ons thuis.”
Tussen het scharnier en de deur
En toch ging het mis. Levi wilde zijn broer laten
schrikken en stond achter de slaapkamerdeur, zijn
handje bij de deurpost, in de gleuf tussen het
scharnier en de deur. Toen zijn broer de deur
dichtdeed, zat zijn ringvinger klem.
Esther: “Hij huilde of schreeuwde niet. Het was dat
zijn broer naar me toe kwam om te vertellen dat Levi
bloed had. Omdat hij niet huilde, ging ik ervan uit
dat het om een klein wondje ging en pakte het
pleisterblikje. Toen ik bij de slaapkamer aankwam,
lag er een plasje bloed op de grond en zag ik Levi
met een wit gezichtje met zijn vinger omhoog staan.
Ik zag vooral veel bloed en wist direct: ‘ik moet nu
niet in paniek raken. Zolang ik rustig blijf, blijft hij dat
ook.’”
Te hulp met een schone theedoek
“Intussen ging mijn hart als een razende tekeer. Ik
probeerde te zien hoe de vinger eraan toe was en of
er een stukje af was dat ik mee moest nemen naar
het ziekenhuis. Maar ik zag alleen een bloederige
rommelige vinger, waarvan het topje niet duidelijk
te zien was. Ik heb een hele EHBO-doos met steriele
spullen, maar ik kon op dat
moment niets anders
verzinnen dan een schone
theedoek te pakken, dit om
zijn hand te wikkelen en
direct naar het ziekenhuis te
gaan.”
Levi met zijn vinger in het
verband
Aan een draadje
Bij de spoedeisende hulp
bleek dat het topje nog aan
een draadje vel vast zat,
maar de nagel was weg.
Esther: “Gelukkig werden we snel geholpen, want
inmiddels was Levi wel flink aan het huilen en
angstig. Hij kreeg een verdoving en het topje kon
weer keurig worden aangehecht.
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Tegen de tijd dat het verband om zijn vinger zat, hij
twee lolly’s op had en een paar afleveringen van
Pieter Konijn op mijn telefoon had mogen kijken,
vond Levi het vooral stoer wat hem was overkomen.
Maar ik heb nog lang last gehad van het schrikbeeld
dat ik op zoek moest naar een vingertopje.”

Proef gestart met draagbare hartlongmachine
tijdens reanimatie

EHBO-instructeur
Ramón Weekenstroo
“Een amputatie is inderdaad één
van de meer lugubere EHBOsituaties die je kunt meemaken.
Gelukkig viel het bij Levi wel mee
en kon zijn vingertopje makkelijk worden gehecht.
Bij wat heftigere ongelukken waarbij een
lichaamsdeel volledig geamputeerd is, kun je het
beste 1-1-2 bellen, terwijl het slachtoffer op de
wond drukt. In veel situaties is steriel verband niet
aanwezig, een schone doek volstaat dan ook. Als je
maar druk blijft uitoefenen op de wond totdat de
hulpdiensten er zijn.
Mocht het vingerkootje er helemaal af zijn dan is het
goed deze te reinigen, af te dekken met een nat
steriel gaasje en dan in een (boterham)zakje te
doen. Deze afgesloten zak plaats je vervolgens in een
zak met ijs of iets uit de vriezer. Zo blijft het kootje in
een zo goed mogelijke conditie en kan het hopelijk
nog aangezet worden. En probeer rustig te blijven,
voor jezelf en het slachtoffer.”
Evenementenkoffer
Onze Dennis is zéér
creatief bezig geweest en
heeft een prachtige
functionele
evenementenkoffer
ingericht.
Een aanwinst voor onze
vereniging.
Het is in het begin nog
even zoeken.
Maar alles zit er in.

Slachtoffers van een hartstilstand kunnen tijdens
een reanimatie al buiten het ziekenhuis worden
aangesloten op een hart-longmachine. Dit vergroot
de kans op overleven en leven met minimale
neurologische schade.
In januari is het Mobiel Medisch Team (MMT)
Rotterdam in de regio Zuidwest-Nederland gestart
met een proef met een draagbare hart-longmachine.
Dit betekent dat aan boord van de traumahelikopter
voortaan de hart-longmachine meevliegt.
Vervanging hart- en longfunctie
Het medische team ondersteunt het
ambulancepersoneel ter plaatse bij het uitvoeren
van een kleine operatie, waarbij er twee canules via
de lies van de patiënt worden ingebracht. Deze
slangen voeren zuurstofarm bloed af en zuurstofrijk
bloed aan. Dit kunsthart vervangt de volledige harten longfunctie en voorziet alle vitale organen van
zuurstof.
De techniek waarbij iemand wordt aangesloten op
een kunsthart, een ECMO, bestaat al langer. Maar
tot nu toe werd het alleen toegepast in het
ziekenhuis. De ECMO is een miniatuur hartlongmachine en neemt tijdelijk de taak van het hart
over.
We kopen tijd
“Een hartstilstand kan ontstaan door een infarct,
waardoor het hart geen zuurstof meer krijgt. Met
alleen defibrillatie door een AED kun je het
probleem soms niet oplossen. Door de patiënt aan
te sluiten op de hart-longmachine, kopen we
eigenlijk tijd. Zo kunnen we namelijk de patiënt naar
het ziekenhuis vervoeren terwijl de vitale organen
voorzien worden van zuurstof. In het ziekenhuis
kunnen we de blokkade oplossen."
Doel van het onderzoek
“Het doel van ons onderzoek is om te kijken of
overleving en de kwaliteit van leven beter is nadat
we de patiënt snel hebben aangesloten op de hartlongmachine, in vergelijking met gewone
reanimatie,” aldus Dinis Reis Miranda.
Eerste land ter wereld
Als uiteindelijk alle Nederlandse traumahelikopters
zo'n mobiele hart-longmachine krijgen zal hiermee
Nederland het eerste land ter wereld zijn waarbij de
traumahelikopter standaard is uitgerust met een
mobiele hart-longmachine.
Het Mobiel Medisch Team uit Rotterdam gaat met
hun ervaring de komende twee jaar ook andere
traumateams trainen. Het is de bedoeling dat
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EEN SCHAAP OP ZIJN RUG? In deze tijd
van het jaar lopen schapen extra risico om
op hun rug terecht te komen. Dit is voor
het schaap een levensbedreigende
situatie.

Door een zware vacht of omdat ze drachtig zijn, zijn
ze topzwaar en kunnen niet meer zelf overeind
komen. Snel hulp bieden is noodzakelijk!
Een schaap is een herkauwer en heeft 4 magen:
pens, lebmaag, boekmaag en netmaag. Ligt het dier
op de rug, dan kan het gas dat de pens aanmaakt er
niet uit. Normaal boert het schaap dit uit tijdens het
herkauwen. Het gevolg is dat het gas gaat uitzetten
en de longen verdrukt, zodat het schaap stikt.
Het is dus belangrijk dat het dier zo snel mogelijk uit
zijn benarde positie wordt geholpen.

EHBO Haarrijn is ook op facebook actief
De tijd van rooksignalen en postduiven is ver achter
ons, er komen steeds meer nieuwe media.
Je kunt EHBO Haarrijn dan ook vinden op facebook.
Zit je op facebook neem eens een kijkje.

“One man show”

De nieuwsbrief komt nu vooral uit de koker van de
voorzitter. (Is ook handig met knippen en plakken
vanuit internet en zo) maar het zou mooi zijn als wat
meer mensen een bericht maken en insturen of een
tip geven.
Weet jij wat voor de volgende nieuwsbrief?
Geef het door »» voorzitter@ehbohaarrijn.nl

Voorbeeld facebook bericht.
Nieuwsbrief 15

Deze nieuwsbrief is tot
stand gekomen met
inbreng van EHBO.NL,
VAR Nieuwsblad,
hartstichting, internet en
andere media.
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