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Beste lezer, 

 

Hopelijk heeft iedereen een fijne vakantie gehad of misschien heb je het nog te goed dan wens ik je nog 
een mooie tijd toe… 

 

Na (wederom) een periode met Covid beperkende maatregelen starten we als EHBO vereniging De 
Meije-Zegveld met frisse moed aan een nieuw seizoen. 

 

Terugkijkend op het afgelopen seizoen kunnen we toch best tevreden zijn over de herhalingslessen die 
voor een deel fysiek zijn doorgegaan, deels ook online.. Onze instructeur René gaat in ieder geval vol 
goede moed aan de slag en heeft natuurlijk weer leuke herhalingslessen voor ons in petto!  Ook staat er 
een “nieuwe” cursus in de planning die start begin oktober en wel op 4 zaterdagen. 

 

Onze jaarvergadering staat gepland op maandag 6 september 2021,  niet zoals gebruikelijk in de 
Milandschool wordt gehouden maar zal zijn in Gasterij De Milandhof. In deze vergadering zal er een 
bestuurswisseling zijn, het bestuur is nog op zoek naar een enthousiaste medebestuurder...lijkt het je 
wat? Voor meer informatie kun je terecht bij een van de bestuursleden of bij mij. 

 

Helaas kon ook ons jubileum “feestje” geen doorgang vinden 
maar zodra het “verantwoord” kan, halen we onze plannen 
weer uit de kast…wat in ’t vat zit verzuurd niet moeten we 
maar denken. 

 

Verder gaan we ons als bestuur bezig houden met de WBTR, 
in de aankomende jaarvergadering komt dit onderwerp aan 
de orde. 

 

Hoop alle leden te verwelkomen op maandag de 6e om 
20.00 uur in de Milandhof. Tot dan. 

 

 

Namens het bestuur, 

 

Margriet Vermeij 
Voorzitter 
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Het seizoen 2021-2022 gaan we starten waarbij alle avonden nog steeds onder voorbehoud zijn. Ver-
der volgen we nog steeds de richtlijnen van de RIVM en het Oranje Kruis. 
De lessen zullen zoals gewoonlijk in de Milandschool gehouden worden. We beginnen het seizoen 
nog met een vroege en een late groep. Eind augustus krijgen alle leden een mail waarin ze kunnen 
aangeven of ze in de vroege of de late groep willen of dat het hen niet uitmaakt. De vroege groep be-
gint om 19.00 uur tot 20.25 uur. De late groep begint om 20.35 uur tot 22.00 uur. Er wordt dan geen 
koffie/thee geschonken. 
 
Zodra het weer mogelijk is willen we terug naar 1 groep per avond. De tijden zijn dan van 20.00 uur 
tot 22.00 uur met tussen door koffie/thee. Als we terug gaan naar 1 groep dan krijgt u via de mail 
hierover bericht. 
 
Verder gelden nog steeds de volgende richtlijnen, tenzij deze richtlijnen aangepast worden: 
• Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keel-

pijn, lichte hoest of verhoging vanaf 38 graden. 
• Blijf thuis wanneer een huisgenoot meer dan 38 graden koorts heeft en/of benauwdheidsklach-

ten. 
• Houd te allen tijden 1,5 meter afstand tot instructeur, leden en cursisten. 
• Schud geen handen. 
• Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes. 
• Was je handen regelmatig met water en zeep en gebruik handdesinfectiemiddelen wanneer 

water en zeep niet beschikbaar zijn. 
 
Ben je ziek of verkouden, blijf thuis!! 
Stuur, indien je afwezig bent, een berichtje naar een bestuurslid zodat we weten dat je afwezig bent. 
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Hieronder hebben we alle data vermeld van dit seizoen. De punten achter het onderwerp (tussen 
haakjes, onderstreept en schuingedrukt) betreffen de competentie punten die je voor die avond kunt 
behalen. Een bestuurslid tekent bij binnenkomst uw aanwezigheid af. Wilt u zo vriendelijk zijn als u 
niet aanwezig bent bij een herhalingsavond zich af te melden via ehbodemeijezegveld@gmail.com of 
bij één van de bestuursleden? 
 
Ieder EHBO lid dient minimaal 6 lessen per seizoen deel te nemen maar het liefst zien we jullie op 
iedere lesavond. 
 
Vooralsnog worden de herhalingsavonden in 2 groepen gegeven; een vroege groep van 19.00 uur tot 
20.25 uur en een late groep van 20.35 uur tot 22.00 uur. Zodra het verantwoord is willen we weer 
terug naar 1 groep van 20.00 uur tot 22.00 uur. Als dit zover is, krijgt u daarover een mail. De avon-
den worden gehouden in de Milandschool aan de Hazekade 10 in Bodegraven, tenzij anders in het 
programma vermeld. 

 
 
De groep die als eerste vermeld staat begint om 19.00 uur tot 20.25 uur. De tweede groep start om 
20.35 uur tot 22.00 uur. Er is deze avond geen koffie/thee. Het is de bedoeling dat u zowel in het na-
jaar als in het voorjaar de reanimatie/AED les volgt. 
 
Een week voor de reanimatie/AED les krijgen de leden een reminder. Kunt u niet op het voorgestelde 
tijdstip, dan kunt u ruilen met iemand uit een andere groep. De groepen blijven dan dezelfde omvang 
houden. 

Groep 1: 
Thijs Angenent, Annie Biemond, Mia Bijl, Wilma 
Blok, Tom Blonk, Job de Boggende, Sabina de 
Boggende, Pauline Bosland, Ina Brak, Piet  
Bremmer, DaLou de Bruin, William van der Burg, 
Cees Dijkshoorn, Richelle Dijkshoorn, Dick  
Fierens, Patricia Grootewal en Hanneke Kastelein 
 
Groep 2:  
Gerdi van Elk, Paul Groenendijk, Rianne van der 
Gun, Wendie Hartsink, Merel Heutman, Esther 
van der Hoef, Wendy van der Hoeven, Nicolien 
van ’t Hoog, Wim Hoogendoorn, Arjen  
Hoogeveen, Angela de Jong, Arne de Jong, Thera 
van der Knaap, Duranda Kruijt, Riet Verheul en 
Margriet Vermeij 
 

Groep 3: 
Miranda van der Knaap, Agatha Koot, Arthur  
Langerak, Magda Langerak, Margriet Langerak, 
Leen de Leeuw, Hans Loenen, Mary-Jane Mans-
veld, Adrie van Meurs, Nico Mouris, Carolien 
Muit, Eveline Muller, Belinda Oudshoorn, Jilis 
Oudshoorn, Job Pels, Jan Pijnacker en Aafke Spek 
 
Groep 4: 
Cor Kentrop, Jacqueline Ram, Chris van Rijswijk, 
Koen Spruit, Rosita Spruit, Marleen Straver,  
Winnie Streng, Marijke Verboom, Woudina  
Verdouw, Monique Vijfhuizen, Annita van Vliet, 
Iris van Vliet, Sandra van Vliet, Jeroen Vermeulen, 
Ries Voorend en Floor van der Wind 
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06 september 2021 
Jaarvergadering in de Milandhof,  
Middenweg 2 in Zegveld 
 
20 september 2021  
Kneuzingen, verstuikingen, botbreuken en ont-
wrichtingen (9 + 10) 
 
27 september 2021 
Reanimatie/AED (1) 
Groep 1: 19.00 uur – 20.25 uur 
Groep 2: 20.35 uur – 22.00 uur 
 
04 oktober 2021 
Brandwonden en electriciteitsletsels (8 + 13) 
 
25 oktober 2021 
Reanimatie/AED (1) 
Groep 3: 19.00 uur – 20.25 uur 
Groep 4: 20.35 uur – 22.00 uur 
 
27 oktober 2021 (Woensdag) 
Regio presentatie dierenletsels (18) 
De locatie wordt later bekend gemaakt 
 
01 november 2021 
Communicatie, portofoon gebruik en triage  
(2 + 3 + 4) 
 
15 november 2021 
Warmte- en koude letsels (14 + 15) 
 

29 november 2021 
Ernstige bloedingen, verslikking, verstikking en 
shock (3 + 5 + 6) 
 
13 december 2021 
Vergiftiging (12) 
 
10 januari 2022 
Verbandleer (7) 
 
31 januari 2022 
Hartinfarct, beroerte, epilepsie, kleine letsels  
(2 + 4) 
 
07 februari 2022 
Reanimatie/AED (1) 
Groep 4: 19.00 uur – 20.25 uur 
Groep 3: 20.35 uur – 22.00 uur 
 
14 februari 2022 
Praktijk (caroussel) avond (2 + 3 + 4 + 7 + 17) 
 
21 februari 2022 
Reanimatie/AED (1) 
Groep 2: 19.00 uur – 20.25 uur 
Groep 1: 20.35 uur – 22.00 uur 
 
07 maart 2022 
Letsels herkennen en behandelen (6 + 7 + 18) 
 
21 maart 2022 
Jaarvergadering  
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Basiscursus EHBO 
02 oktober van 09.00 uur tot 16.00 uur 
09 oktober van 09.00 uur tot 16.00 uur 
30 oktober van 09.00 uur tot 16.00 uur 
06 november van 09.00 uur tot 13.00 uur en vanaf 13.00 uur examen 
 
EHBO: voor iedereen!   
Weet u het nog, de Deense voetballer die tijdens zijn EK-wedstrijd in elkaar zakte, maar gelukkig waren 
hulpverleners en de AED direct ter plaatse en kon door reanimatie erger voorkomen worden.  
Maar ook dichter bij huis op de Cattenbroekerplas was er hulp nodig. Wat geweldig dat een jongere  
direct ingreep en snel alarmeerde, hierdoor waren hulpverleners snel ter plaatse.  
Wil jij ook meer weten hoe je het beste eerste hulp kunt verlenen? 
EHBO Vereniging De Meije-Zegveld geeft op 4 zaterdagen in oktober een cursus eerste hulpverlening 
inclusief reanimatie met behulp van een AED. 
De cursus wordt gegeven in de “Milandschool ”in de Meije, Hazekade 10 op zaterdag 2, 9 en 30 oktober 
van 9.00 uur tot 16.00 uur. Op 6 november is ‘s morgens les en ‘s middags is het examen. De kosten zijn 
€ 175,- per cursist. Dit is incl. boekje , koffie/thee. 
Kent u iemand die interesse heeft in de basiscursus EHBO, laat hem of haar dan contact opnemen met 
Annita van Vliet via ehbomeijezegveld@gmail.com of 06-13812129. 
 

Basiscursus EHAK 
29 maart van 19.30 uur tot 22.00 uur 
05 april van 19.30 uur tot 22.00 uur 
12 april van 19.30 uur tot 22.00 uur 
Dit is een module Eerst Hulp Aan Kinderen. In deze module krijg je les voor het verlenen van eerste hulp 
specifiek aan kinderen. Dit is dus geen uitgebreide cursus maar een onderdeel ervan. Ken je iemand die 
(jonge) kinderen heeft of wil je graag zelf deze specifieke module volgen meld je dan aan via 
ehbodemeijezegveld@gmail.com of 06-13812129. Ook als je meer informatie wilt. 
 

 

 
Herhalingsles reanimatie/AED voor inwoners uit Zegveld en de Meije: 
Dinsdag 15 februari 2022 van 19.30 tot 22.00 uur. Voor deze avond krijgen inwoners en donateurs uit 
Zegveld en de Meije een uitnodiging. 
 

Herhalingsles EHBO aan kinderen: 
Maandag 14 maart 2022 van 19.30 uur tot 22.00 uur. 
Een paar weken voor deze datum ontvangen de desbetreffende leden een herinneringsmailtje  
Let op!! Graag afmelden als je niet aanwezig kunt zijn. 
 

Herhalingsavond alcohol en drugs: 
Woensdag 13 april 2022 van 19.00 uur tot 22.00uur in Maarssen. Het exacte adres volgt nog. Een paar 
weken voor deze datum ontvangen de desbetreffende leden een herinneringsmailtje.  
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Verplichte competentiepunten 
(Elk jaar herhalen) 
 

1. Reanimatie / AED 
 

2. Stoornissen in het bewustzijn (A) 
 

3. Stoornissen in de ademhaling (B) 
 

4. Stilstand bloedsomloop (C) 
 

5. Ernstige uitwendige bloedingen 
 

6. Shock 
 

7. Verband- en hulpmiddelen 

Variabele competentiepunten 
(Elke 2 jaar herhalen) 
 

8. Brandwonden 
 

9. Kneuzingen en verstuikingen 
 

10. Ontwrichtingen en botbreuken 
 

11. Aangezichtsletsels (oog, neus, oor etc.) 
 

12. Vergiftiging 
 

13. Elektriciteitsongevallen 
 

14. Koude letsels 
 

15. Warmte letsels 
 

16. Vervoer over korte afstand 
 

17. Uitwendige wonden 
 

18. Dierenletsels (kwallenbeet, tekenbeet, eiken-
processierups etc.) 

Per 1 januari 2021 is het gebruik van de tourniquet en opstoppen van de wond een vast onderdeel van 
het examen. Leden die eerder hun diploma hebben gehaald krijgen tourniquet gebruik en opstoppen 
van de wond tijdens herhalingsavonden. Afgelopen seizoen hebben wij in november ook zo’n avond 
gehad. 
 
Zonder direct adequaat handelen leidt levensbedreigend bloedverlies tot overlijden. Daarom is het 
van groot maatschappelijk belang dat iedereen weet hoe te handelen in een dergelijke situatie. In de 
YouTube video https://www.youtube.com/watch?v=y_7CVf5JIAE&ab wordt uitgelegd waarom het 
gebruik van een tourniquet en opstoppen van een wond per 1 januari 2021 vaste onderdelen zijn 
geworden binnen het examen voor het diploma Eerste Hulp.  
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De pen om een stukje  te schrijven heb ik al een tijdje geleden doorgekregen 
van William van den Burg. Door omstandigheden wat later dan gepland.  

     

Mijn carrière verhaal bij de EHBO begint in 2008. Ik heb zelf niet zoveel met 
bloederige toestanden. Maar altijd handig om er iets van te weten. 

 

Annie Biemond waarmee ik maandag en vrijdag een rondje rond 
Zegveld loopt  vertelde dat er weer een beginners cursus zou 
starten.  

En omdat ik al vanaf 1992 kinderopvang aan huis heb is dat altijd 
handig.  

Niet dat ik veel pleisters geplakt heb, maar je weet maar nooit. 

In 2010 ben ik voor een gastouderbureau gaan werken en daar is 
het o.a. verplicht om een EHBO certificaat te hebben, gelukkig ik 
had hem al in 2009 gehaald, waar ik blij mee ben.  

 

Probeer zoveel mogelijk de herhalingslessen van onze 
instructeur René bij te wonen 

dan blijf je bij wat betreft de veranderingen. 

 

René organiseerde in 2016 een bezoek aan de snijzaal in  
het Erasmus MC te Rotterdam. 

Samen met mijn dochter en meerdere leden van de EHBO vereniging zijn 
we met witte doktersjassen naar de kelder van het Erasmus ziekenhuis 
geweest en hebben we algemene anatomie les gehad. Erg leerzaam. 

 

Met Nico Mouris ben ik naar een paar evenementen geweest o.a. de 
techniek 3 daagse geweest en het Meije tentfeest.  

 

 

Tot de volgende EHBO avond.  

Groeten Hanneke Kastelein  
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Allergische reacties 
Een allergische reactie kan zich op vele manieren voordoen. De klachten ontstaan nadat het 
slachtoffer in contact is geweest met de stof waarvoor hij allergisch is. Bijvoorbeeld een allergische 
reactie door een insectenbeet, een verkeerd voedingsmiddel of door hooikoorts. Onder andere 
vlekken, jeuk, roodheid, zweten, rillen, hoofdpijn, misselijkheid, braken, duizeligheid, benauwdheid, 
suf worden, spierkrampen, onrust en verwardheid kunnen symptomen van een allergische reactie zijn.  

 

Wat doe je bij een allergische reactie? 
• Wanneer iemand een lichte allergische 

reactie heeft dan kun je een aantal 
dingen doen om dit op een goede 
manier te behandelen. 

• Laat het slachtoffer zitten of liggen. Het 
is belangrijk dat het slachtoffer niet 
platligt bij benauwdheid. 

• Bescherm het slachtoffer met een 
deken of een jas tegen eventuele 
afkoeling. 

• Bij een lichte allergische huidreactie kun 
je de aangedane plek koelen met een 
koud, nat washandje of een koud 
kompres. Wikkel een koud kompres 
altijd in een theedoek om zo direct contact met de huid te voorkomen. 

• Voorkom dat het slachtoffer krabt of wrijft. 

• Bel de huisarts of huisartsenpost wanneer de huid bij een allergische reactie opzwelt. 

 

1-1-2 bellen bij een allergische reactie 
Bij een ernstige allergische reactie kan het voorkomen dat het slachtoffer hevig benauwd is door het 
opzwellen van de keel. Het lichaam heeft door een lichaamsvreemde stof in feite een vergiftiging 
opgelopen. Ook kan het slachtoffer in een anafylactische reactie krijgen. In dergelijke situaties is het 
van levensbelang om 1-1-2 te bellen. Ook wanneer het slachtoffer suf wordt of bewusteloos raakt 
moet je 1-1-2 bellen. Bel in andere gevallen de huisarts of huisartsenpost bij een allergische reactie. 

 

Allergische reactie bij kinderen 
Een allergische reactie bij kinderen kan hetzelfde verlopen als bij volwassenen. De meeste allergieën 
ontwikkelen zich tijdens de eerste levensjaren. Kinderen kunnen voor van alles allergisch zijn. Een 
voedselallergie komt het vaakste voor bij kinderen. Heb je het vermoeden dat je kind allergisch is? Dan 
is het verstandig om een afspraak te maken bij de huisarts. Zij kunnen met testen diagnosticeren 
welke stoffen een allergische reactie opwekken. 



 

 

De donateurs van de vereniging 
Vele inwoners uit de De Meije en Zegveld zijn donateur van onze vereniging. 

Niet alleen inwoners ondersteunen onze vereniging, maar ook vele ondernemers,  
onder andere onderstaande ondernemers.  

Het bestuur is hun hiervoor erg dankbaar. Dankzij deze steun kunnen wij de leden  een goed en gevari-
eerd programma aanbieden tegen een betaalbare contributie. Klik op het logo om de website te bezoe-
ken 
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De donateurs van de vereniging 
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