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Haarzuilens – Harmelen – Vleuten
Even overleg met Martin over hoe het examen was
gegaan om daarna de uitslag aan de cursisten te
geven.

Allemaal geslaagd!
Er waren nog wel een paar verbeterpunten maar die
komen aan bod tijdens de herhalingslessen.
Ook adviseren de examinatoren de cursisten om
allemaal evenementen te gaan doen zodat zij
ervaring kunnen opdoen.

9 EHBO cursisten geslaagd!
(geschreven door Emmy)
Corona was grotendeels voorbij en het was tijd om
een EHBO-cursus te organiseren door EHBO Haarrijn.
Een aantal kandidaten hadden zich afgelopen jaren
al via de website aangemeld met interesse voor het
volgen van een EHBO-cursus.
Na publiciteit over deze cursus via de krant en
facebook kwamen er nog een paar cursisten bij en
met nog een aantal cursisten waarvan één van
zijn/haar ouders EHBO’er is, kon op 23 februari
gestart worden met de cursus in het Dorpshuis in
Harmelen.
De jongste deelnemer is 14 jaar (met dispensatie
omdat de minimumleeftijd 16 jaar is) en de oudste
80 jaar.
Op de eerste lesavond kregen allen een tasje met
verbandmiddelen en een lesboek.
Cursusleider Martin Kamp begon de avond met een
kennismakingsronde en uitleg over wat men kon
verwachten tijdens de cursus. De theorie zou men
thuis doornemen om tijdens de lessen met vragen te
komen en de praktijk te oefenen.
Ook maakte Martin een app waarin hij elke ochtend
een paar vragen over de lesstof naar de cursisten
stuurde. Al gauw bleek dat de 2 uur per avond te
kort was, dus daarom stemde iedereen in om een
half uur eerder te beginnen.
Vooral het werken met een Lotus slachtoffer
(Landelijke Opleiding Tot Uitbeelding Slachtoffer)
werd als zeer leerzaam ervaren.
Op 11 mei werd de laatste lesavond afgesloten met
een proefexamen. Daaruit bleek dat een aantal
cursisten graag nog een extra les wilde voordat zij op
18 mei examen konden doen.
Daarom op zaterdagmorgen een extra les die goed
werd benut.
Op 18 mei was het examen en nadat iedereen kennis
had gemaakt met de 2 examinatoren en de 2 Lotus
slachtoffers kon het examen beginnen. Elk half uur
z’n 2en naar boven, naar de examenruimte.
Spannend. Zodra men uit de examenruimte kwam
steeg de twijfel of het wel goed was gegaan.
Tegen tien uur kwamen de examinatoren met de
examenuitslag.
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Op 8 juni was de feestelijke diploma-uitreiking in Het
Dorpshuis. Martin had gezorgd dat men in de buurt
wist dat er een EHBO diploma uitreiking was. Hij had
grote affiches gemaakt met daarop de namen van de
geslaagde cursisten. Deze werden binnen en buiten
opgehangen. Ook hingen er rode harten ballonnen.
Tijdens de uitreiking had Martin voor elke cursist een
kaart uitgezocht
en achter op
een
persoonlijke
tekst gezet.

Ook voor Dennis en
Emmy was er een
persoonlijke kaart.
Daarna werden Martin,
Dennis en Emmy in het
zonnetje gezet door de
groep met een mooi
boeket en een cadeautje voor hun inzet tijdens de
cursus.
Heb je interesse om ook een EHBO-cursus te volgen,
te leren reanimeren of de cursus EHBO aan Kinderen
te doen, neem dan contact op met Emmy van de
Beek. Dit kan via de website van EHBO Haarrijn, via
e-mail: secretariaat@ehbohaarrijn.nl
of 06-55 71 89 80.
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Ook Gemeente Montfoort bestede op hun site
aandacht aan onze geslaagden;
Diploma-uitreiking EHBO vereniging Haarrijn
9 juni, 2022
In het Dorpshuis in Harmelen vond deze week de
feestelijke diploma- uitreiking plaats van de EHBO
vereniging Haarrijn. Negen cursisten behaalden het
diploma Eerste Hulp. Zij hebben sinds februari een
volledige EHBO-cursus gevolgd in het Dorpshuis. De
EHBO vereniging Haarrijn is op 9 september 2014
ontstaan uit de samenvoeging van de verenigingen
EHBO Vleuten-Haarzuilens en EHBO Harmelen en
telt momenteel zo’n 55 leden. De vereniging biedt
cursussen aan, geeft herhalingslessen aan leden en
verzorgt de hulpverlening op lokale evenementen.
Zo zijn de EHBO-ers bijvoorbeeld morgen aanwezig
bij het Tentfeest tijdens de traditionele Boerendag in
Montfoort.

Voor de meeste EHBO-verenigingen (EZO EH)
verandert er niet veel. Wel kan het zijn dat de
vereniging extra afspraken maakt met zijn
vrijwilligers in een vrijwilligersovereenkomst en
dat de afspraken met opdrachtgevers voor eerste
hulp op evenementen wat beter vastgelegd
worden.
Daarnaast kan het zijn dat er extra scholingen
georganiseerd worden voor specialisaties of extra
competenties.
Sommige leden worden afgeschrikt door wat er
over ons heen komt met de Veldnorm
Evenementenzorg. In bovenstaande artikel kun je
zien dat dit niet nodig is. Als EHBO Haarrijn
hebben we opgepikt wat nodig is om aan deze
Veldnorm Evenementenzorg te voldoen.
Denk hierbij aan de inrichting van de post met
wat meer hulpmiddelen en de blauwe map met
een de regels, tips, belangrijke adressen en een
aantal formulieren om in te vullen.
Dus laat je door de Veldnorm Evenementenzorg
niet weerhouden om hulp te verlenen op
evenementen.
Dennis en Judith kunnen alle hulp gebruiken.
Volop evenementen
Foto» Avondvierdaagse
Harmelen

Foto; Iemand zei net drie apen “horen, zien en
zwijgen” » altijd gezellig op een evenement.
Kan ik nog wel ingezet worden op evenementen?
Voor heel veel kleine evenementen met een laag
risico (denk aan: braderieën, beurzen,
sportwedstrijden, kleine dorpsevenementen) is
een diploma of certificaat Eerste Hulp echt
voldoende.
Dit zijn evenementen waar het zorgniveau Basis
Eerste Hulp wordt ingezet. Het is niet nodig om
hiervoor aparte cursussen voor evenementenzorgverlener te volgen. Soms kunnen wel extra
specialisaties worden gevraagd, zoals alcohol &
drugs, sportletsels of waterongevallen.
Bij grotere evenementen met andere risico’s kan
naast zorgniveau Basis EH ook Evenementen EH
worden gevraagd. Evenementen EH gaat met
name over extra competenties voor grotere en
complexere evenementen.
Denk hierbij aan: ABCDE-benadering,
samenwerking, communicatie, overdracht,
vervoer van slachtoffers.
Categorie 2 en 3 handelingen zijn niet
noodzakelijk in Evenementen EH.
Categorie 2 en 3 handelingen kunnen binnen een
evenementenzorgorganisatie medisch (EZO
Medisch) worden aangeleerd en toegepast om de
samenwerking met zorgprofessionals te
verbeteren.
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Foto »
Desto
sportdag

Foto » Bekende
Nederlanders willen
graag op de foto met
onze hulpverleners
En natuurlijk willen
onze hulpverleners
dat wel.
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Tip van Maroeska voor onze nieuwsbrief en voor
meer informatie als er wat met je is.
» site thuisarts.nl (zie onderstaande artikel)
» Moet ik naar de dokter
Hooikoorts; In het kort
• Hooikoorts is een allergie voor stuifmeel van
grassen, planten of bomen.
• U niest veel, heeft een verstopte neus,
jeukende/tranende ogen, u hebt het benauwd
en bent moe.
• Een neusspray of medicijnen tegen allergie
(antihistaminica) helpen.
• Ook een neusspray met een ontstekingsremmer
helpt.
• Houd de ramen dicht op zonnige dagen met veel
wind.
• Draag buiten een zonnebril.

Wanneer moet u de huisarts bellen bij hooikoorts?
Bel op werkdagen of maak een afspraak als u een of
meer van deze klachten heeft:
• Als u denkt dat u hooikoorts heeft en uw
klachten wilt verminderen.
• Als u hooikoorts heeft en uw medicijnen niet
genoeg helpen.
Meer info;

Zichtbaar op evenementen.
We zijn aanwezig op grote en kleine evenementen,
het is natuurlijk belangrijk dat de mensen die hulp
nodig hebben ons kunnen vinden.
Als aanvulling op onze spandoeken hebben we nu
ook twee beach vlaggen aangeschaft.

Wat merk ik van hooikoorts?
Door hooikoorts kunt u deze klachten krijgen:
o jeuk aan de neus
o een verstopte neus of een snotneus
o niezen
o jeukende ogen
o tranen
o een droge keel, soms met kriebelhoest.
o een vol gevoel in het hoofd
o koortsig gevoel
o moe
o benauwd
o piepend geluid bij het ademhalen
Adviezen bij hooikoorts
U kunt niets doen om hooikoorts te genezen. Wel
kunt u proberen om niet in contact te komen met
stuifmeel.
• Op zonnige en winderige dagen zit er veel
stuifmeel in de lucht. Blijf dan binnen om
klachten te voorkomen. Houd de ramen dicht
zodat er geen stuifmeel naar binnen waait.
• U kunt opzoeken of er veel stuifmeel in de lucht
zit. Bijvoorbeeld op internet (pollennieuws.nl) of
via de Pollennieuwsapp.
• Draag buiten een zonnebril.
• Ga niet zelf grasmaaien.
• Laat uw wasgoed niet buiten drogen want dan
komen er pollen in.
• Aan zee en hoog in de bergen zit minder
stuifmeel in de lucht dan in het binnenland.
Tijdens uw vakantie kunt u hier bijvoorbeeld
naartoe gaan.
Helpen deze adviezen niet genoeg, dan kunt u uw
neus spoelen met een zoutoplossing (fysiologisch
zout). U kunt dit zo vaak doen als u wilt. Bij uw
drogist of apotheek kunt u neusspray met
zoutoplossing kopen. U kunt ook zelf een
zoutoplossing maken: Meng een afgestreken
theelepel keukenzout in een glas (200 ml) lauwwarm
kraanwater. Nederlands kraanwater is schoon
genoeg, u hoeft het niet eerst te koken. Bij de
drogist of apotheek kunt u een plastic spuitje of
pompje kopen. Hiermee kunt u de zoutoplossing in
uw neus spuiten.
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Foto » Hulppost bij het polsstok verspringen in
Kockengen
Ook gaan we een flyer maken die we op de post
kunnen uitdelen en bijvoorbeeld bij de September
markt in Harmelen kunnen gebruiken.
Reclame voor onze vereniging voor cursussen en
evenementen.
Deze nieuwsbrief is tot
stand gekomen met
inbreng van Emmy,
Maroeska, EHBO.NL, VAR
Nieuwsblad, thuisart.nl,
moet ik naar de dokter.nl
hartstichting en internet.
Weet jij wat voor de volgende nieuwsbrief?
Geef het door »» voorzitter@ehbohaarrijn.nl
Pagina 3 van 4

PRIKBORD EHBO HAARRIJN
Evenementen die nu op stapel staan (op onze site kun je zien welke data en tijden nog niet zijn ingevuld)
EHBO Nieuwegein heeft hier geen hulpverleners voor, kunnen wij dit invullen?
Jonger Oranje Finals (SportsGen) SV Geinoord
Vrijdag 24 juni 16:00 - 20:00 uur
Voetbal toernooi in Nieuwegein

Voetbaltoernooi VV De Meern

Zaterdag 25 en zondag 26 juni INGEVULD

Kampioenschap van Nederland/ D-jeugd
(Korfbal bij K.V. Fiducia)

Zaterdag 25 juni 10:00 - 17:00: 2 hulpverleners

Open lucht mis, afscheid mis van Pastoor Los
(Licht van Christus) Vleuten

Zondag 3 jul. 09:30 - 12:00uur INGEVULD

Buurtcamping Hoge Woerd
Castellum

Vrijdag 8 juli 12:30-22:00 uur
Zaterdag 9 juli 10:00-22:00 uur
Zondag 10 juli 10:00 17:00 uur

Vakantie ontspanning Vleuten Haarzuilens

Maandag 15 augustus 9 – 12 uur en van 13-16 uur
Dinsdag 16 augustus 9 – 12 uur en van 13- 16 uur
Woensdag 17 augustus 9 – 12 uur en van 18:30: 20u
Donderdag 18 augustus 9 – 12 uur en van 13-16 uur
Vrijdag 19 augustus 8-17 uur

Sterkste man/vrouw tijdens Haarse Kermis

Zondag 18 sep. 14:30 - 17:30 uur INGEVULD
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