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Van de bestuurstafel 
Beste lezer, 

 

Ons EHBO seizoen werd helaas ook dit seizoen 
weer onderbroken door Covid regels. Gelukkig was 
het van korte duur en zijn we vol frisse moed eind 
januari weer gestart. We gaan ervoor zorgen dat 
de” verplichte “competentie punten, die nodig zijn 
om het EHBO-diploma geldig te houden, afgevinkt 
kunnen worden.  

Onze jaarvergadering is gepland op maandag  
14 maart waarin we helaas afscheid gaan nemen 
van onze bestuursleden Wendy van den Hoeven 
en Angela de Jong. Beide dames kunnen hun 
werk/studie  toch  niet combineren met een 
functie binnen ons bestuur. Dit betekent dan ook 
dat we op zoek zijn naar twee nieuwe 
bestuursleden die Wendy en Angela gaan 
vervangen. 

Op zaterdag 19 maart “vieren” we ons 
(uitgestelde) jubileumfeest:  
EHBO vereniging Zegveld zou 85 jaar bestaan, 
afdeling De Meije 60 jaar en we gingen 12,5 jaar 
geleden samen verder als  
EHBO vereniging De Meije-Zegveld.  

De Oranjevereniging Zegveld heeft ons gevraagd 
om mee te doen aan hun project “Slootkunst”, 
natuurlijk gaan we ons steentje hieraan bijdragen 
en zijn we met de voorbereidingen gestart. Wie 
nog een uurtje vrij heeft is uiteraard welkom te 
komen helpen. 

 

 

 

 

 

 

Vorig seizoen is onze MEP (mobiele EHBO post) 
bijna niet op pad geweest, gelukkig ziet het er 
voor aankomend voorjaar/ zomer stukken beter 
uit. Vergeleken met 2021 is er veel meer mogelijk 
ondanks de nog heersende Covid voorschriften. 
Uiteraard nemen we geen enkel risico voor onze 
vrijwilligers en zullen we ons houden aan de door 
de overheid gestelde regels. 

Als bestuur blikken we alvast vooruit op volgend 
seizoen, zijn er onderwerpen die jullie graag 
behandeld en besproken zouden zien dan horen 
wij dat graag. Schroom niet en meldt het bij eén 
van de bestuursleden. 

Als afsluiting van seizoen 2021-2022 staat de 
praktijkavond op 25 april op de agenda, de cursus 
EHAK  gaat niet door maar de herhalingsles van de 
EHAK wel en een herhalingsavond “Eerste hulp bij 
Alcohol en Drugs”. 

Iedereen een ‘zonnige’ zomer en een hele fijne 
vakantie gewenst!  

Maar eerst nog tot 14 maart op de jaarvergadering 

en de 19e op ons EHBO  “Feest”!  

 

Namens het bestuur, 

Margriet Vermeij 
Voorzitter 
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Herhalingslessen EHBO  
21 maart 2022 
Ernstige bloedingen, verslikking en shock  
(3 + 5 + 6) 
  
25 april 2022 
Praktijk (carrousel) avond (2 + 3 + 4 + 7 + 17) 
 
 

Herhalingsles EHBO aan kinderen: 
Dinsdag 22 maart 2022 van 19.30 uur tot 22.00 
uur (let op! dit is een gewijzigde datum).  
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.  
 

 

Zoals jullie hebben kunnen lezen in het voorwoord van 

onze voorzitter is het seizoen nog niet ten einde na de 

jaarvergadering op 14 maart. 

Hieronder hebben we de resterende data vermeld van dit 
seizoen. De punten achter het  
onderwerp (tussen haakjes, onderstreept en schuinge-
drukt) betreffen de competentie punten die je voor die 
avond kunt behalen. Een bestuurslid tekent bij binnen-
komst uw aanwezigheid af. Wilt u zo vriendelijk zijn als u niet aanwezig bent bij een herhalings-
avond 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.  
 

Seizoen 2021-2022  
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Avond 20 september 2021. 

De eerste herhalingsavond stond in het  

teken van kneuzingen en verstuikingen. Een 

leerzame les.  

 

 

 

 

 

Tijdens de online lessen in maart 2021 had 

René al aangeven dat we dit seizoen gingen 

voelen aan de enkels. 

En hij heeft belofte gehouden, hij heeft ons 

de methode van Ottawa Ankle Rules  

uitgelegd.  

We hebben op elkaar geoefend en een  

gekneusde pols netjes ingepakt.  

We mochten dit met watten en drukverband 

doen of met een ideaal zwachtel (beiden zijn 

de dikkere verbanden in je verbanddoos). In 

de late groep was de methode watten met 

drukverband wel de meest geliefde  

methode.  

Avond 27 september 2021/ 25 oktober 2021   
7, 15 en 21 februari 2022  
Reanimatie/AED 

Tijdens de herhalingsles reanimatie/AED 
heeft René ons informatie gegeven over het 
reanimeren.  De avond op 15 februari 2022 
was speciaal bedoeld voor onze donateurs 
en inwoners uit De Meije en Zegveld. Deze 
avond werd goed bezocht, een enkeling 

moest helaas afmelden.  

Op alle avonden hebben we 
het hele reanimatie  
protocol weer doorlopen.  

 
De COVID-19 maatregelen 
zijn weer los  gelaten en wat 
is er niet fijner om te weten dat je naast de 
massages ook weer kunt beademen.  
 
Het zit zo in de genen 30 x massages en dan 
2x beademen. Bij de vorige oefensessies 
mochten we niet beademen, zo vreemd, 
maar nu mochten we weer los. 
Het was fijn om weer even te oefenen op 
een volwassenen, het kind en de baby. Bij 
het reanimeren is er niet veel veranderd. Bij 
volwassenen beginnen we na de alarmering 
en checks direct met de massages, bij kin-
deren doen we dit ook, echter niet 30 mas-
sages maar 15. Bij de baby’s is dit een ander 
verhaal, dan beginnen we met 5 x  
beademingen (overigens doen we dit ook bij 
de drenkelingen) en daarna 15 x massages.  

In het verleden plaatsten we de toppen van 

de wijs- en middelvinger van één hand in het 

midden van de borstkas (zie linker plaatje).  

Nu omvat je de borstkast met beide handen 

en plaats de duimen van beide handen op 

elkaar op de onderste helft van de borstkas. 

Druk de borstkas minstens een derde van de 

diameter van de borstkas in.  (zie rechter 

plaatje) 
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Avond 4 oktober 2021  
Brandwonden en elektriciteitsletsels 
 

We weten allemaal wat we moeten doen bij 
brandwonden. Wie kent de leus van de 
brandwondenstichting niet “Eerst water, de 
rest komt later”. Maar hoe lang doen we dat 
dan? 10-20 minuten staat in het nieuwe 
boekje Leren & doen, maar ook koelen 3 uur 
naar verbranding heeft zeker zin. De termen 
1e, 2e, en 3e graads brandwonden zijn vervan-
gen door oppervlakkige verbranding, gedeel-
telijke verbranding en volledige verbranding. 
Dit leidde weer tot mooie discussies, bij volle-
dige verbranding dachten we toch aan meer 
ernstigere letsels zoals je hele lichaam ver-
brand terwijl dat dus niet zo hoeft te zijn bij 
een volledige verbranding. Het gaat om de 
diepte van verbranding in de huid.  

Bij elektriciteitsletsels moeten we opletten 
dat we zelf niet onder stroom komen  te 
staan, maar controleer vooral de beide 
brandwonden, namelijk de in- en uit-
gang waardoor het stroom door je lichaam is 
geweest en houd je slachtoffer goed in de 
gaten of er geen andere letsels zijn.  Ga bij 
een electriciteitsongeval altijd uit van hart-
problemen en laat het slachtoffer door een 
arts zien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avond 27 oktober 2021 Dierenletsels 

Een aantal leden van onze vereniging (Wilma 

Blok, Patricia Grootewal, Wendie Hartsink, 

Cor Kentrop, Mary-Jane Mansveld, Job Pels 

en Annita van Vliet) zijn naar de sporthal in 

Nieuwkoop geweest voor de lezing Dieren in 

het EHBO-boekje. Aan de hand van een aan-

tal vragen kregen we meer informatie over de 

tetanusinjectie, gebruik van Epipen, giftige 

adders, de Eikenprocessierups, waarom je 

een besmetting met voor je lever schadelijke 

vossenlintworm moet voorkomen, tekenbe-

ten, ziekte van Lyme. In januari en april van 

2015 is er via de NTR een uitzending geweest 

over “De Kennis van Nu” over zoönosen en 

Lyme. Deze uitzendingen zijn interessant om 

te bekijken en kun je terug vinden met  

Google.  
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Avond 1 november 2021 Communicatie en  
Portofoon gebruik.  

Tijdens het eerste gedeelte van de les kreeg ie-
dereen een letsel, waarbij we zelf moesten aan-
geven hoe we aan het letsel kwamen en dus ook 
hoe ernstig het letsel is. Overigens werd dit on-
derdeel bij vroege groep, als laatste onderdeel 
behandeld. We zaten in een soort kring waarbij 
degene die bij de tafel zat als eerste geholpen zou 
worden bij de spoedeisende hulp. 
Door goed uit te vragen aan je buren kon je van 
stoel wisselen (moet eerlijkheidshalve zeggen dat 
ikzelf – Patricia Grootewal – niet goed bij mijn me-
de slachtoffers heb uit gevraagd hoe ernstig het 
was. Hoezo NIVEA! Niets Invullen Voor Een Ander). 
Het doel was dat het juiste slachtoffer als eerste 
geholpen zou worden. Een zeer leerzame les, 
waarbij vragen, vragen en nog eens vragen heel 
belangrijk is.  

Daarna kwam Annita heel pijnlijk binnen. Ze wilde 
graag dat er gebeld zou worden omdat ze zo pijn in 
haar vinger had en bang was dat haar vinger of er-
ger zelfs haar hand er af moest. Leen de Leeuw en 
Cor Kentrop hebben haar in de late groep gerust-
gesteld, de splinter eruit gehaald en een mooie 
pleister op wond gedaan. Ook hier gold vragen, 
vragen en nog eens vragen want als je op alleen 
haar geroep en gebrul was afgegaan had je allang 
de ambulance laten komen. 

Tot slot van deze leerzame avond gingen we met 
portofoons aan de gang. Een groep kreeg een teke-
ning met alle onderdelen, een andere groep kreeg 
een tekening hoe het buizenstelsel  in elkaar gezet 
moest worden (op deze tekening stonden de af-
zonderlijke delen niet apart afgebeeld) en de derde 
groep moest de zaak in elkaar sleutelen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zowel de vroege als de late groep kreeg het niet 
voor elkaar om deze buizenstelsel in elkaar te 
zetten. Kleine kanttekening: de vroege groep 
moest stoppen om het laatste onderdeel van de 
avond te doen maar was wel goed onderweg en 
had het systeem door hoe je dit moest oplossen. 

Kortom deze avond ging over vragen, vragen en 

nog eens vragen, maar vooral ook luisteren naar 

degene die iets zegt en NIETS VOORAF INVULLEN 

OF AANNAMES DOEN!! 
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Avond 15 november  2021 warmte en koude 
letsels 

Vanavond assisteerde Annita René met  
warmte en koude letsels.  

We mochten dit keer niet in de buurt van  
Annita komen, maar zagen wel degelijk dat ze 
last had van de warmte en later van de kou. 
 
We mochten weer eens een keer oefenen met 
vragen stellen, zo lastig, maar ook zo leerzaam. 
De drie gradaties van warmte letsels van minst 
erg naar levensbedreigend zijn: 
Hittekramp; pijn in bovenbeen en in de kuiten, 
de rug- ,  buik- of armspieren kunnen ook zijn 
aangedaan. De pijn is lokaal. 

Hittestuwing of hitte uitputting. Het slachtoffer 
ziet rood of bleek, maar is vaak moe, slap en 
benauwd. 

Bij een hitteberoerte mag je direct 112 bellen.  
Het slachtoffer is verward en gedraagt zich 
bizar.  

 

 

 

 

 

 

 

Uiteraard hebben we ook de koude letsels  
behandeld.  In de nieuwsbrief van december 
2022 komen we daar op terug. Dan zitten we 
midden in het koude seizoen. Hierbij geven wij 
niet aan , dat we bij hoogzomer geen koude 
letsels kunnen verwachten! 
 

 

 

 

Avond 31 januari 2022 Hartinfarct, beroerte, 
epilepsie, kleine letsels  

Na een korte onderbreking konden we op de 
laatste dag van januari de herhalingslessen 
weer hervatten. 

De les op 31 januari stond in het teken over 
hartklachten en hersenletsel. In het EHBO 
boekje ook wel genoemd “Stoornissen in de 
bloedsomloop” en “Stoornissen in het bewust-
zijn”. 

Bij pijn op de borst denken we allemaal direct 
aan een hartinfarct en bellen zo snel mogelijk 
112. 
Bij mannen is dit vrij overduidelijk dat dit om 
een hartprobleem gaat, echter bij vrouwen zijn 
deze klachten wat vager en kan het dus zijn dat 
zij wat langer doorlopen met hartklachten. 

Maar let op – niet elke pijn op de borst-  is een 
hartinfarct! 

Soms heb je bij geleverde inspanning een zuur-
stoftekort en ervaar je pijn op de borst. Dit 
gaat over als je rust neemt. Dit noemen we 
Angina Pectoris. Het slachtoffer is kortademig, 
heeft drukkende pijn op de borst bij inspan-
ning, de pijn kan uitstralen naar de linkerarm, 
de nek en de kaken of worden gevoeld tussen 
de schouderbladen of in de bovenbuik. Oor-
zaak is meestal een vernauwing of gedeeltelij-
ke afsluiting van de kransslagaders.  

Wanneer er sprake is van een volledig afslui-
ting door een bloedstolsel in de één van de 
kransslagaders spreken we van een hartinfarct. 
Het slachtoffer is kortademig, heeft drukkende 
pijn op de borst, de pijn kan uitstralen naar de 
linkerarm, de nek en de kaken of worden  
gevoeld tussen de schouderbladen of in de bo-
venbuik. Eigenlijk identiek aan de Angina  
Pectoris, maar dan veel heviger en de pijn  
verdwijnt niet als je rust neemt. 
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Bij stoornissen in het bewustzijn gaat het 
over alles wat er in ons hoofd gebeurd.  

In de volksmond hebben we het vaak over  

beroerte. Dit is een verzamelnaam voor  

verschillende aandoeningen waarbij sprake 

is van een acuut probleem in de zuurstof-

voorziening. Bij een herseninfarct raakt een 

bloedvat verstopt, terwijl een hersenbloe-

ding ontstaat als een bloedvat in de herse-

nen springt. Een TIA is een lichte vorm van 

een beroerte en klachten zijn in veel geval-

len na 24 uur  verdwenen.   

Dus wanneer je een slachtoffer met scheve 

mond tegenkomt, verwarde spraak en/of  

verlamd arm, hoofdpijn of duizelig is, misselijk 

en/of moet braken, dubbel ziet en paniekerig 

is. Dan vraag je het slachtoffer om de tanden te 

laten zien (zodat je goed kunt constateren dat 

de mond scheef trekt), vraag je iets waar het 

slachtoffer makkelijk antwoord op kan geven 

(zodat je hoort/ziet of het slachtoffer een ver-

warde spraak of indruk maakt) en tot slot vraag 

je het slachtoffer om de ogen te sluiten en de 

armen op te tillen (hierbij kun je zien of het 

slachtoffer een verlamde arm heeft).  

Constateer je een scheve mond, verwarde 

spraak en/of verlamde arm bel je direct 112! Je 

blijft bij het slachtoffer om de vitale functies te 

controleren. 

Avond  14 februari 2022 Verbandleer 

Tijdens de verbandleer les hebben we weer 

eens ouderwets kunnen oefenen met de  

verbanden.  We hebben een  

vingerverband aangelegd. En hoe was 

het ook alweer? In de rol kijken en het 

verband verbinden in de richting van 

de meeste vingers.  

 

 

 

O ja en natuurlijk niet  

vergeten dat we het slacht-

offer niet moeilijk moeten 

maken als zij een deurkruk  

in de handen hebben. Dus 

het verband verankeren bij 

de pols via de buitenzijde van 

de hand. 

 

Naast het vingerverband moest 

er ook een dekverband aan de 

onderarm aangelegd  

worden. Daarna bloedde de 

wond door het dekverband 

heen en moest er nog een 

drukverband over  

het dekverband aangelegd  

worden.  

 

 

 

 

En tot slot hebben we met behulp van het  

aanleggen van een mitella, het gewonde  

lichaamsdeel rust en steun gegeven. 
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Mutaties leden seizoen 2021-2022   

Een lid vroeg zich af of we niet aan het einde van het 
seizoen een overzichtje konden plaatsen in de 
nieuwsbrief met de ledenmutaties. Want als er een 
nieuwe cursus in een seizoen is geweest dan was er 
tijdens de jaarvergadering de diploma uitreiking 
waarbij de geslaagde cursisten ook benoemd wor-
den. Wij geven hier gehoor aan dus vanaf dit seizoen 
komt er in de nieuwsbrief van maart een overzicht 
van de leden mutaties. 

Nieuwe EHBO leden 

- Monique Vijfhuizen 
- Cor Kentrop 

Leden die niet meer de EHBO maar wel de  
reanimatie/AED herhalingslessen volgen: 

- Riet Verheul 
- Arjen Hoogeveen 

Leden die het afgelopen seizoen hebben opgezegd 

- Martini de Kruijf 
- Nicolien van ’t Hoog 
- Chris van Rijswijk 
 

We hebben totaal 83 leden :  

Herhalingslessen EHBO   36 
Herhalingslessen EHBO/EHBDu   6 
Herhalingslessen EHBO/EHAK   3 
Herhalingslessen EHAK            19 
Herhalingslessen EHAK/AED    2 
Herhalingslessen AED   17 
 

Het nieuwe Seizoen  2022-2023 

We hopen in het nieuwe seizoen onze leden weer  
allemaal op de herhalingslessen te mogen begroeten 
zoals we dit voor de COVID-periode deden.  
Dat wil zeggen we beginnen om 20.00 tot 22.00 uur 
met tussen door een kopje koffie/thee met koekje.  
Uiteraard blijven wij de richtlijnen va n het RIVM  
hierin volgen.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Nieuwe EHBO cursus  

In het nieuwe EHBO seizoen 2022-2023 willen we 
weer een EHBO cursus aanbieden. Waarschijnlijk zal 
de cursus ergens in het najaar plaats vinden. 

Afgelopen jaar hebben we de cursus ook aangeboden. 
Door diverse omstandigheden, waaronder uiteindelijk 
te weinig cursisten, hebben we besloten om de cursus 
komend seizoen opnieuw aan te bieden. Dus weet u 
iemand of kent u iemand die interesse heeft om te 
leren reanimeren, verbanden aan te leggen en alle 
andere handelingen die bij het diploma Eerste Hulp 
horen, dan mogen zij zich aanmelden via  
ehbodemeijezegveld@gmail.com.    
 
Voor meer informatie check onze website  
(www.ehbo-demeije-zegveld.nl) of informeer bij een 
bestuurslid. 

Op het moment van schrijven is nog niet duidelijk 
wanneer de cursus begint en op welke dag. Zodra dit 
bekend is dan staat dat vermeld op onze website. 
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De Pen 
 

De pen is nu bij Angela de Jong –de Bruijn.  

 

We( ik, Siem, Tim en Bas) zijn in 2017 in de 
Meije terug gekomen.  
Rondom het huis hebben we veel ruimte, 
waar ik lekker in onze tuin kan rommelen dat 
is mijn passie, ook hebben we een 
groentetuin, waar wij in de zomermaanden 
veel van eten.  

 

 

We varen ook graag als het mooi weer is.  

Vissen doe ik ook graag gezellig samen met het gezin 
en de honden aan het water.  

 

 

 

Op een middag kwam Nico Mouris langs voor de donaties en die  
vroeg of ik het leuk vond om de EHBO-cursus te gaan doen.  
Ik heb me gelijk ingeschreven, want het is leuk om mensen  
te leren kennen. Tijdens de cursus hadden we een ontzettend  
leuke groep. Nu zijn we alweer een paar jaar verder en ik vind  
het erg leerzaam en gezellig bij de EHBO lessen.  

Ik geef De Pen door aan Merel Heutman 



 

 

De donateurs van de vereniging 
Vele inwoners uit 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  
gevarieerd programma aanbieden tegen een betaalbare contributie. Klik op het logo om de website te 
bezoeken 
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De donateurs van de vereniging 
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