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VOORWOORD
Het jaar 2013 is al weer in volle gang en de eerste maand hebben we inmiddels achter ons gelaten.
Het herhalingsseizoen vordert gestaag. De eerste drie blokken hebben hun herhalingslessen weer
gehad en voor blok 4 is de start op 18 februari. In deze nieuwsbrief besteden we aandacht aan de
stichting ‘Landelijk SOS ALARM hulpdienst’ en is er een artikel geplaatst over de overlevingskans na
een hartstilstand. Cees van Driel doet z’n zegje in ‘Aan het woord…’ en we besteden aandacht aan de
nieuwe website. Ook staat er een uitnodiging in voor de aanstaande ledenvergadering. Veel plezier!
STICHTING ‘LANDELIJKE SOS ALARM HULPDIENST’
“Stichting Landelijke SOS ALARM Huldienst is opgericht om hulpdiensten
als politie, brandweer, ambulance en ziekenhuismedewerkers te ondersteunen tijdens hun werkzaamheden. Door onder andere verkeer en/of
bezuinigingen is hun gemiddelde aanrijdtijd 8 tot 12 minuten bij een calamiteit.” “Wij willen met een landelijke registratie ervoor zorgen dat EHBO BHV - AED hulpverleners, indien zij in de nabijheid zijn, zo spoedig mogelijk
(doelstelling < 5 minuten) eerste hulp verlenen totdat de officiële hulpdiensten het overnemen.” Lees verder op: www.HelpLevensRedden.nl.
AAN HET WOORD…
In ‘Aan het woord…’ komt elke nieuwsbrief iemand aan het
woord, die op één of andere manier binding heeft met de vereniging. Dit kan een bestuurslid zijn, maar ook iemand van de
Lotusgroep, de arts, een instructeur of ieder willekeurig lid. De
vragen zijn hetzelfde, de antwoorden kort, maar altijd anders…
NAAM?

C. J. van Driel
LEEFTIJD?

65 jaar
EHBO-DIPLOMA SINDS?

1997
FUNCTIE BINNEN VERENIGING?

Ik ben voorzitter van de EHBO-vereniging.
WAAROM EHBO?

Het EHBO-diploma heb ik om mensen te kunnen helpen die
dringend mijn hulp nodig hebben.

LEZING BRANDWONDEN
Op 10 december hadden wij
dhr. André van Es te gast op
onze vereniging. André is een
brandwondverpleegkundige in
het Brandwondencentrum van
het Maasstadziekenhuis in Rotterdam. Hij had een mooie en
leerzame
presentatie
over
brandwonden en de ernst ervan. Een brandwond is een
nare verwonding die met zorg
behandeld dient te worden. Een
ogenschijnlijk nette wond kan
met enkele uren resulteren in
ernstige (blijvende) verminking.
De foto’s in de presentatie
spraken boekdelen. De gehele
zaal was ervan onder de indruk.

FUNCTIE IN PRIVÉ?

Inmiddels ben ik aan het genieten van mijn pensioen.
HOBBY’S?

Ik luister graag naar Bleugrassmuziek (van oorsprong Amerikaanse muzieksoort). Daarnaast lees ik graag en praat ik met
diverse mensen.
ZOON OVERLIJDT IN WONING WAAR VADER DAG EERDER OVERLEED
Bij de politie Zeewolde werd 21 januari jl. melding gemaakt van een overleden man (86) in een
woning. De dag erna kwam zijn zoon (53) eveneens te overlijden in dezelfde woning. Onderzoek
wees uit dat beide mannen overleden aan de gevolgen van een te hoge concentratie koolmonoxide
(CO). CO is een zeer giftig gas dat vrijkomt bij een onvolledige verbranding (in bijv. de geiser). CO
verdrijft zuurstof, wordt sneller opgenomen door het lichaam en is zintuiglijk niet waarneembaar.
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KANS OP OVERLEVEN HARTSTILSTAND VEEL GROTER

Telegraaf.nl 18 december 2012

AMSTERDAM - De kans dat iemand een hartstilstand buiten het ziekenhuis overleeft, is momenteel een stuk groter dan 15 jaar geleden. Bijna
één op de vier mensen overleefde in 2011 de hartstilstand, voorheen
was dat ongeveer 10 procent. Dat blijkt uit dinsdag gepubliceerde cijfers
van de Hartstichting en het ziekenhuis AMC in Amsterdam.
De kans op overleving is deels toegenomen doordat er op veel openbare plekken zoals kantoren en
sporthallen en in politieauto's defibrillatoren aanwezig zijn. „Dat vergroot de overlevingskans aanzienlijk”, zegt cardioloog en onderzoekleider Ruud Koster van het AMC. Een defibrillator is nodig om het
verstoorde hartritme te herstellen, waardoor het hart weer bloed door het lichaam kan pompen.
Koster begon 15 jaar geleden met het onderzoeken van de hulpverlening bij reanimaties in NoordHolland.
De meeste hartstilstanden gebeuren thuis, namelijk in zeven van de tien gevallen. „Het klinkt heel
logisch, maar hoe eerder je erbij bent, hoe groter de kans op overleven. Vaak zijn omstanders al bezig met reanimeren als de ambulance komt.”
Reanimeren is overigens niet zonder risico's. In meer dan de helft van de gevallen breken of kneuzen
ribben van de slachtoffers. Soms is er ook blijvende schade. „Het komt gelukkig zelden voor dat mensen achteraf zeggen 'had me maar zo gelaten', omdat er blijvende zware schade is.”
EHBO-CAPELLE.NL
Sinds begin januari is de nieuwe website online gezet. De
vorige was nodig aan vervanging toe. Johan Hazenbroek
van ‘Studio11:14’ heeft de site
onderhanden genomen. De site
oogt rustig en biedt alle informatie die de bezoeker nodig heeft.
Het rooster is erop te vinden, de
verschillende cursussen, maar
ook nieuwsberichten en contactgegevens van het bestuur.
De website is te vinden via
www.ehbo-capelle.nl.
LEDENVERGADERING
Het bestuur nodigt u van harte uit voor de algemene ledenvergadering. Op deze vergadering heeft u
de gelegenheid om mee te beslissen, onderwerpen
bespreekbaar te maken, uw mening te geven en
kunt u gebruikmaken van uw stemrecht. Agendastukken en een overzicht van de financiën zullen
t.z.t. beschikbaar zijn.
Datum: 22 april 2013
Tijd:
19:45 uur
Locatie: Anjerstraat 2, EHBO-gebouw

VOLGENDE NIEUWSBRIEF
De volgende nieuwsbrief zal rond mei 2013
verschijnen. Graag ontvangen wij onderwerpen
van u om in die nieuwsbrief mee te nemen.
Misschien heeft u een EHBO-inzet meegemaakt, stagegelopen in een ziekenhuis, of iets
anders dat u wilt delen met de andere
EHBO’ers; laat het ons weten via info@ehbocapelle.nl. Wellicht dat uw bijdrage in de volgende nieuwsbrief geplaatst wordt!

INTERESSE IN KINDER-EHBO? VRAAG NAAR DE MOGELIJKHEDEN!

EHBO-CAPELLE.NL
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