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Haarzuilens – Harmelen – Vleuten
Waarom lid bij EHBO Haarrijn?
Wij denken dat het lidmaatschap van EHBO Haarrijn
meer is dan het behalen van de verplichte
competentiepunten.
Er blijven altijd onderwerpen die vernieuwen en
veranderen.
• Zoals de procedure bij de reanimatie.
• Het uitvoeren van de stabiele zijligging
• Het introduceren van nieuwe verbanden.
Als bestuur proberen we meer te doen dan de
verplichte competentiepunten in te vullen.
Bijvoorbeeld het inplannen van een aantal
gastlessen:
▪ Dinsdag 1 november in de Pijler een gastles door
Martin Kamp.
▪ Dinsdag 29 november in de Pijler een gastles
door René van Leliveld.
▪ Gastles Dementie, EHBO bij oudere is anders
met Angela de Rooij
In de praktijk leer je het meeste. Dit kan zijn
wanneer er een LOTUS-slachtoffer tijdens de les
aanwezig is, maar ook bij een oefening. (Zoals recent
bij de Welkoop.)
En natuurlijk bij de evenementen. Over het
algemeen gaat het hierbij om kleine ongevallen,
maar soms moeten ook slachtoffers worden
doorgestuurd naar de huisartsenpost of Eerste Hulp
van een ziekenhuis. In een aantal gevallen is ook een
ambulance nodig voor een slachtoffer op onze
hulppost.
Heb je nog weinig ervaring bij evenementen en wil je
er wel een keer bij zijn, neem dan contact op met
Dennis of Judith. Je wordt dan ingedeeld met een
ervaren EHBO-Hulpverlener.
Op de foto’s die op facebook circuleren kun je zien
dat het vaak een gezellige boel is op de
evenementen.

Foto » Country en Christmas fair
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Inleveren rugtassen en kleding
Iedereen is gevraagd de rugtassen en kleding in te
leveren voor eind oktober. We willen alles
controleren opdat de materialen en kleding
representatief zijn en blijven. Van sommige tassen
zijn de ritsen kapot en van andere de handvaten. Bij
de kleding zien we lelijke reflectiestrepen en teksten
“EHBO Haarrijn” die loslaten. Sommige mensen
willen een maatje groter of kleiner. Na inventarisatie
van wat we hebben, en daarna van wat we nodig
hebben, gaan we bekijken welke materialen en/of
kleding we nieuw gaan aanschaffen.
Op de lessen zul je merken
dat er weer nieuwe
verband middelen zijn
geïntroduceerd.
Het Oranjekruis heeft de
richtlijn voor de
verbandtassen daarom ook
aangepast.
De inhoud van onze tassen
rekening houden zal
volgens deze richtlijn worden aangepast.
Competentiepunten hoe zit dat precies?
Om je diploma geldig te houden moet je
competentiepunten behalen.
Competenties EHBO
1. Stoornissen in het bewustzijn,
2. Stoornissen van de ademhaling,
3. Stoornissen in de bloedsomloop, reanimatie,
AED,
4. EHBO bij kinderen, reanimatie bij kinderen,
5. Ernstige uitwendige bloedingen, uitwendige
wonden,
6. Shock,
7. Brandwonden,
8. Kneuzing, verstuiking, ontwrichting en breuken,
9. Oogletsel,
10. Vergiftigingen,
11. Elektriciteitsongevallen,
12. Letsels door koude of warmte,
13. Vervoer over korte afstand,
14. Verband- en hulpmiddelen,
15. Sportletsel, hulpverlening bij evenementen.
16. Reanimatie en AED
De competentie met betrekking tot de vaardigheden
1 t/m 3 en 16 dienen elk jaar bewezen te worden.
De vaardigheden 4 t/m 14 dienen iedere twee jaar te
worden bewezen, 15 is optioneel.
Je bent zelf verantwoordelijk voor het behalen van je
competentiepunten!
Als je de competentiepunten hebt behaald kan je
diploma met twee jaar verlengd worden.
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In maart is er een competentieavond. Mocht je nog
niet alle competenties hebben behaald voor je
verlenging dan kun je deze tijdens de
competentieavond doen. Je moet je opgeven bij het
secretariaat en ook aangeven welke
competenties je nog mist.
Het mogen er maximaal 2
zijn en daaronder valt niet
competentiepunt 16.
Maar zoals al eerder beschreven
op de herhalingsavonden leer
je weer meer dan je bij de
eerste cursus hebt gehad.
Er wordt dieper op de materie ingegaan, er worden
nieuwe dingen geleerd.
En door regelmatig oefenen leer je het meeste.
Oefening met de Brandweer van Harmelen
Met de Brandweer van Vleuten-Haarzuilens werd al
jaren geoefend. De Brandweer van Harmelen deed
dat vroeger ook met EHBO Harmelen.
Emmy heeft de contacten met de Brandweer in
Harmelen nieuw leven ingeblazen, wat resulteerde
in een oefening bij de Welkoop in Harmelen.
Emmy vindt het leuk om te doen en heeft letterlijk
als geregeld, de locatie, de Lotus-slachtoffers, de
andere slachtoffers, de hele opzet, observeerders,
bedankjes en alles wat voor een oefening nodig is.
Emmy bedankt voor deze prestatie.
De leden hebben goed gehoor gegeven aan de
oproep om deze avond aanwezig te zijn. Nooit
eerder konden we op zoveel hulpverleners rekenen.
In de nabespreking met de brandweer kwamen een
aantal punten naar voren. Deze worden
nabesproken door Angela samen met de notities van
de observeerders.
Kort samengevat “denk aan de 5 punten”
De foto’s zullen worden geprojecteerd als
ondersteuning. Een aantal vind je hier onder.
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Het meest in het oog springend was het slachtoffer
in de deur opening. Alle hulpverleners en
brandweermensen moesten door een kleine ruimte
naast het slachtoffer.
Op de foto kun je zien dat het slachtoffer uiteindelijk
wordt weggehaald.

Bedankt

Nabespreking in De Pijler
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Ik heb keelpijn
• Keelpijn gaat meestal vanzelf over binnen 10
•
•
•
•
•

dagen.
Een verkoudheidsvirus is vaak de oorzaak.
Soms is corona de oorzaak van keelpijn. Laat u
testen op corona.
Regelmatig koud water drinken of op een
snoepje zuigen, kan helpen tegen de pijn.
Neem bij heftige pijn paracetamol.
Antibiotica hebben bij keelpijn meestal geen zin.
Ook hebben ze nadelen.

Wat is keelpijn?
Keelpijn is soms een vervelend gevoel in de keel.
Soms is het heftige of scherpe pijn. U kunt dan
moeilijk slikken of praten. Vaak komt keelpijn door
een verkoudheid. Als uw keel ontstoken is, is hij
meestal flink rood. Soms zijn er witte plekjes of dik
slijm te zien. De klieren in uw hals kunnen dikker
worden en een beetje pijn doen. U kunt ook koorts
krijgen.
Hoe ontstaat keelpijn?
Virus of bacterie
• Meestal komt keelpijn door een
verkoudheidsvirus.
• Soms komt keelpijn door een ander virus,
bijvoorbeeld het Pfeiffervirus of het coronavirus.
• Heel soms is de oorzaak een bacterie.
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Andere oorzaken
Keelpijn kan andere oorzaken hebben, zoals:
• roken
• veel keelschrapen
• veel schreeuwen
• droge lucht inademen
• een soa
• een vergrote schildklier
Kan keelpijn kwaad?
Keelpijn is vervelend, maar kan bijna nooit kwaad.
Het gaat meestal binnen 10 dagen vanzelf over.
Als u rookt, veel praat, zingt of schreeuwt, kan de
keelpijn langer duren.

Wat kan ik zelf doen tegen keelpijn?
• Drink regelmatig koud water. Hierdoor kan de
pijn minder worden.
• Zuig op een snoepje. Ook hierdoor kan de pijn
minder worden. Het helpt niet tegen de
keelontsteking.
U hoeft geen speciale zuigtabletten te kopen.
Het is niet zeker of ze beter helpen dan andere
snoepjes en ze zijn wel duurder. Gebruik geen
zuigtabletten met NSAID's (zoals flurbiprofen).
Ze hebben ook bijwerkingen. Kijk op de
verpakking om te controleren wat er in een
zuigtablet zit.
• Rust genoeg uit. Zeker als u koorts heeft en u
zich niet lekker voelt.
• Praat zo weinig mogelijk. Als u wel praat, praat
dan gewoon en ga niet fluisteren.
Hoe kan ik voorkomen dat ik anderen besmet?
Keelpijn met verkoudheid, hoesten of koorts is
meestal besmettelijk. Het virus zit in uw speeksel,
slijm en snot.
Het kan het coronavirus zijn. U kunt u laten testen
op corona.
Dit kunt u doen om anderen niet te besmetten:
• Houd afstand van anderen. Als u hoest of praat,
komt het virus in druppeltjes in de lucht.
Anderen kunnen deze druppeltjes inademen en
zo besmet worden.
• Houd bij hoesten of niezen uw elleboog of een
papieren zakdoekje voor uw neus en mond. Gooi
dit daarna weg.
• Was regelmatig uw handen. Ook als u een
papieren zakdoekje heeft gebruikt.
• Was kopjes, glazen en bestek goed af nadat u ze
gebruikt heeft.
Medicijnen bij keelpijn (volwassenen)
Tegen de pijn kunt u paracetamol nemen.
• Slik de paracetamol op vaste tijden.
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Heeft u veel pijn, neem dan 4 keer per dag 2
tabletten van 500 mg.
• Als slikken erg pijnlijk is, neem dan
oplostabletten of paracetamoldrank. Lees meer
bij paracetamol.
Als paracetamol in die hoeveelheid niet helpt, kunt u
misschien naproxen, ibuprofen of diclofenac probere
n. Deze pijnstillers heten NSAID's.
• NSAID's zijn niet voor iedereen geschikt. Ze
kunnen bijwerkingen geven. Ze kunnen soms ook
niet samen met andere medicijnen gebruikt
worden.
• Kijk eerst bij NSAID of u deze pijnstillers mag
gebruiken.
Of vraag het aan uw huisarts of apotheker.
Medicijnen tegen bacteriën (antibiotica) hebben bij
keelpijn meestal geen zin, want:
• Keelontsteking gaat meestal vanzelf over.
• Bij een ontsteking door een virus werken
antibiotica helemaal niet.
• Bij een ontsteking door een bacterie, gaan de
klachten maar een halve dag eerder over door
antibiotica.
• Antibiotica hebben nadelen: ze kunnen
bijwerkingen en allergische reacties
veroorzaken. Ook werken antibiotica steeds
minder goed tegen bacteriën als u ze vaak
inneemt.
Wanneer de huisarts bellen met keelpijn
(volwassenen)?
Bel direct uw huisarts of huisartsenpost als 1 van
deze dingen voor u klopt:
• U ademt snel of moeilijk.
• U maakt een piepend of gierend geluid bij het
ademhalen.
• U kunt niet meer drinken of slikken.
• U gaat kwijlen.
• U kunt uw mond niet goed meer open doen.
• U voelt zich steeds zieker.
• U heeft ernstige pijn aan 1 kant van uw hoofd
(zoals oorpijn of pijn in uw hals).
• U heeft minder weerstand. Bijvoorbeeld door
een chronische ziekte of medicijnen.
Bel op werkdagen uw
huisarts als 1 van deze
dingen voor u klopt:
• U twijfelt of u veilig
een NSAID kunt
gebruiken.
• U heeft langer dan
3 dagen koorts.
• Uw keelpijn duurt langer dan 10 dagen
• U denkt dat uw keelpijn misschien door een soa
komt.
Ga NIET naar uw huisarts toe, maar bel uw huisarts.
Het kan corona zijn.

Deze nieuwsbrief is tot
stand gekomen met
inbreng van EHBO.NL,
thuisart.nl, hartstichting
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

ÌNGEVULD Volleybal toernooi (Limes Volleybal)
Sporthal Weide wereld
zaterdag 5 nov. 10:00 - 15:00 uur » 2 hulpverlener

Recreantentoernooi (Volleybalvereniging OKV “71)
Sporthal De Kroon Harmelen
zaterdag 12 nov. 09:00 - 14:00 uur/13:00 – 18:00 uur » 2 hulpverleners

Country & Christmas Fair Haarzuilens (Inventief Evenementen)
Kasteel de Haar
Zondag 20 nov. – 27 nov. Varieerde tijden en aantal hulpverleners!

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

Kika run (Emolife Events & Consultancy BV Team Run voor Kika)
Sporthal Oude Rijn
Zondag 11 dec. 15:00 - 20:00 uur » 6 hulpverleners

ÌNGEVULD 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
Elke twee weken » 1 hulpverlener
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