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Geslaagd!
 
Eind februari hebben 12 cursisten het basis EHBO  
examen gedaan. Iedereen is geslaagd! Gefeliciteerd!  
 
Bijna alle kersverse diplomahouders zijn ook lid van 
de vereniging geworden. Dat betekent dat we de 
magische grens van 200 leden zijn gepasseerd!  
 
Wie het 200ste lid is geworden, maken we binnenkort 
bekend tijdens de feestelijke diplomauitreiking. Volg 
de berichten op facebook of onze website! 

 

Help de ambulancehulpverlener 
 
Als EHBO-er kun je al heel veel belangrijke 
eerste zorg verlenen aan slachtoffers. Soms 
is jouw hulp voldoende, soms is verdere  
medische zorg nodig.  
Als je besluit dat er dringend medische hulp 
nodig is, bel je 112.  
 
Zodra je hebt gemeld dat je een ambulance 
nodig hebt, wordt je doorverbonden met een 
meldkamercentralist ambulancezorg.  
Dit is altijd iemand met een verpleegkundige 
achtergrond! Op dat moment sta je er dus 
niet meer alleen voor.  
 
De centralist zal je belangrijke vragen stellen over o.a. de toestand van het 
slachtoffer en wat er is gebeurd. Daarna geeft de centralist aanwijzingen wat te 
doen tot de ambulance er is. Volg die op. Soms is het echt van levensbelang! 
 

De ambulance is een rijdend ziekenhuis. 
Slachtoffers worden dan ook ter plekke ge-
holpen. Dat betekent niet dat jouw hulp als 
eerstehulpverlener daarmee direct stopt. 
Je kunt nog heel veel nuttige dingen doen! 
En de ambulancehulpverleners heel goed 
helpen.  
 
Ambulancehulpverleners doen hun werk 
graag in een rustige omgeving waar ze de 
nodige ruimte hebben om te bewegen.  
Help dat te creëren! Denk aan  
omstanders en (huis)dieren (!) op gepaste 
afstand houden en de toegang tot het  

slachtoffer zo gemakkelijk mogelijk maken van de hulpverleners. Haal obstakels 
rondom en op weg naar het slachtoffer weg. Maak de hal, gang en /of overloop 
vrij en zet deuren open.  
 
Natuurlijk ga je een slachtoffer niet zomaar verplaatsen. Moet het toch en is het  
slachtoffer thuis? Leg een slachtoffer dan liefst beneden op de bank in plaats van 
boven in bed. Dat is een stuk makkelijker voor de ambulancehulpverleners! 
 
Meer tips, adviezen en filmpjes van de mensen van de ambulance? Kijk op:  
facebook.com/demensenvandeambulance en demensenvandeambulance.nl 
(tevens bron van dit beeldmateriaal). 
 
 

Agenda
 
HULPVERLENING
MAART
10 - turnen - Wetterstins Burgum (08.45 - 17.00 u) 
(2 hulpverleners per dagdeel) 
 
APRIL 
14 - Friese kampioenschappen Acro - Buitenpost 
(2 hulpverleners) 
 
27 - (Koningsdag) Wrotrun - Kollumerzwaag (11.00 - 16.00 u) 
(meerdere hulpverleners) 
 
JULI 
07 - Swaddekuier - Buitenpost en omgeving 
(6 hulpverleners) 
 
Jouw inzet wordt zeer op prijs gesteld!  
Zonder EHBO gaan bovenstaande evenementen niet door. Aanmelden als  
vrijwillige hulpverlener bij (één van) deze evenementen kan bij het secretariaat.  

Met vriendelijke groet, 
Bestuur KNV EHBO Buitenpost - Gerkesklooster
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