
Herfst!
 
Het is weer herfst! De dagen worden zichtbaar korter en 
voelbaar kouder. En de blaadjes vallen al weer van 
de bomen. Het regent weer, en veel! Alles met elkaar een 
prima recept voor verkeersongelukjes. Vooral voor fietsers 
is het extra opletten!  

Stuur in buik
Wie met de fiets valt en daarbij het stuur in de buik krijgt, 
heeft vaak veel pijn. En moeite met ademhalen.  
Meestal ligt het slachtoffer met de benen opgetrokken  
(spierverkramping) en de armen in de buik gedrukt. 
 
Je helpt een slachtoffer met beter ademhalen door zijn handen omhoog te laten 
houden en diep in te laten ademenen. Blijf het bewustzijn controleren en check 
hoe het slachtoffer zich voelt. 

Is de pijn in de buikstreek ernstig? Neem dan direct contact op met een (huis)arts.
Zie je tekenen van dalend bewustzijn of geeft het slachtoffer aan zich heel naar / 
ziek te voelen (tekenen van shock)? Bel dan direct 1-1-2!
Het kan zijn dat er van binnen ernstig letsel is opgetreden (ribben, milt, lever) en 
dat er inwendige bloedingen zijn.

Wist je dat kinderen veel kwetsbaarder zijn voor het oplopen van zwaar letsel door 
een klap in de buik dan volwassenen? Hun buikwand is namelijk nog niet zo sterk 
ontwikkeld. De lever en de milt liggen meer naar voren in de buik. En ook hun  
ribben bieden minder bescherming, omdat die nog flexibel zijn.  
 
Ook al lijkt het letsel mee te vallen, na een stuur in de buik is het altijd verstandig 
dat een arts het slachtoffer nakijkt.

Voet tussen de spaken
Voet tussen de spaken. Het gebeurt echt niet alleen de kinderen! Een beknelde 
voet is erg pijnlijk. De verwondingen kunnen meevallen: schaafwonden, blauwe 
plekken en verrekte enkelbanden. Of juist vies tegenvallen: afgestroopte huid,  
diepe snijwonden en botbreuken (dan regelmatig gecompliceerd).

Een beknelde voet moet zo snel mogelijk losgehaald worden. Lukt dit niet, bel dan 
1-1-2. Schaafwonden kun je afspoelen en grotere wonden afdekken met niet  
klevend steriel gaas (bijv. metalline). Beurse plekken en verrekte enkelbanden 
kun je koelen. Vermoed je een botbreuk? Geef dan rust en steun aan het gewonde 
been en bel 1-1-2.

Met gezicht op straat
Is het slachtoffer met het gezicht op straat gevallen en is er sprake van open  
wonden? Verleen dan eerste hulp zoals je altijd zou doen bij schaafwonden,  
snijwonden of een gat in het hoofd. En laat het slachtoffer daarna een arts  
bezoeken. De arts controleert of er een tetanus injectie nodig is en of wonden  
verbonden of gehecht moeten worden. 

Wist je dat veel aangezichtletels tegenwoordig door plastischchirurgen wordt  
verholpen? Dat geeft de beste kans op mooie heling. En dus minder littekens.

Boekentip
 
Over een paar weken is het alweer december.  
Weet je niet wat te vragen of te geven in deze kad-
omaand? Een boekentip voor de EHBO-er
die méér wil weten: Gevorderde eerste hulp.  
http://www.gevorderdeeerstehulp.nl/  
 
Zeker een aanrader voor de leden die regelmatig eerste-
hulp verlenen bij evenementen verlenen. 
Ook leuk om jezelf kado te doen ;-)

Agenda 2019
 
HERHALINGSLESSEN
Woensdagavond van 19:30 tot 21:30 uur in Lauwers College Buitenpost: 
serie 1: 9 oktober laatste les
serie 2: 30 oktober, 6 november, 13 november en 20 november

Zaterdagcursus van 8:00 tot 16:15 uur in Lauwers College Buitenpost:
zaterdag 9 november en zaterdag 30 november  

HULPVERLENING 
19 oktober: Springwedstrijd - de Houtmoune, Buitenpost, 8:10 - 12.00 uur 
22 oktober: Sport- en Spelmiddag basisschooljeugd - de Houtmoune, 
Buitenpost, 13:30 - 15:30 uur (nog 1 hulpverlener)
7 december: Kerstmarkt - centrum Buitenpost, 14:00 - 20:00 uur 
(nog meerdere hulpverleners nodig, dagdeel is mogelijk)
 
Jouw inzet wordt zeer op prijs gesteld!
Regelmatig wordt onze vereniging gevraagd om EHBO te verlenen bij activiteiten. 
Zonder EHBO-ers gaan die evenementen niet door. De inzet van onze vrijwilligers 
wordt dan ook zeer op prijs gesteld. Hierboven zie je achter elk evenement tussen 
haakjes ( ) staan hoeveel hulpverleners nog nodig zijn. 

Kom jij ook eens helpen? Eventuele reiskosten kunnen worden vergoed. Voor eten 
en drinken zorgt de organisatie. 

Aanmelden als vrijwillige hulpverlener bij één van deze activiteiten kan bij  
Dineke van der Bij (secretariaat): ehbobuitenpost@hotmail.com / t. 0511-541838. 
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