
GESLAAGD!
Hoera! Na 10 weken stevig aan de bak op de dinsdagavonden, zijn afgelopen week 
alle 12 deelnemers gelaagd voor het examen basis EHBO! Gefeliciteerd! Van de 
cursisten zijn er 2 lid geworden van de afdeling Harkema. En wij hebben 10  
nieuwe leden verwelkomd! 

 
SUCCESVOLLE HERHALINGSLESSEN
Het is gelukt! Alle leden hebben de afgelopen weken hun jaarlijkse herhalings- 
lessen gevolgd. Dit jaar was dat voor het eerst mogelijk op 2 zaterdagcursus- 
dagen. Uit de eerste positieve reacties van de leden en docenten kunnen we  
opmaken dat het een succes was!  

Alle docenten bedankt die de avondcursussen en zaterdagcursussen hebben  
verzorgd. En Dineke bedankt voor de verrukkelijke soep op de zaterdagen!

WAT TE DOEN BIJ...
Dit jaar geen onderdeel van de herhalingslessen, daarom deze maand in de 
Pleisterpost: wat te doen bij bevriezing. 

Nog even en het is écht winter. Misschien kunnen we ook dit jaar wel schaatsen 
op natuurijs, sleetjerijden over beijzelde wegen of sneeuwpoppen bouwen? Tijd 
voor winterpret! Zo zorg je ervoor dat het ook leuk blijft: kleed je warm aan met 
thermo(onder)kleding. Denk vooral aan je handen, voeten en hoofd. Daarlangs 
verlies je de meeste lichaamswarmte. En die warmte wil je juist behouden. En 
wordt het écht heel koud? Bedek dan je hele gezicht (ook je neus!) en bescherm je 
ogen met een skibril. Overigens is niet de temperatuur onder 0 je grootste vijand. 
Maar de wind! Die bepaalt de gevoelstemperatuur. 

Omdat niet iedereen goed voorbereid op pad zal gaan, volgen hieronder de  
intructies voor EHBO bij bevriezing: (bron:rodekruis)

Wat stel je vast bij bevriezing?
• Rode huid, die ook wit kan worden. Bevroren delen kunnen blauw worden.
• Vooral pijn tijdens belasting.
• Mogelijk zwelling.
• Gevoel van tintelingen en branderig gevoel verandert in stekende pijn.
• Blaren met donker vocht.
• Witte, koude en stugge huid die afsterft en zwart wordt.
Wat doe je bij bevriezing?
• Bescherm de getroffen lichaamsdelen tegen verdere afkoeling.
• Breng het slachtoffer naar een beschutte plaats.
• Verwijder handschoenen en schoenen.
• Verwijder eventuele ringen.
• Probeer geen actieve opwarming: wrijf niet, gebruik geen heet water, houd    
 het getroffen lichaamsdeel niet tegen een radiator.
• Breng de getroffen lichaamsdelen geleidelijk weer op temperatuur  door 
 ze tegen het lichaam te houden (bijvoorbeeld handen onder de oksels 
 steken) of door ze in lauw water te dompelen (5 – 8 minuten opwarmen 
 is meestal voldoende). Doe dit uitsluitend als er geen gevaar is voor een 
 nieuwe bevriezing.
• Prik blaren niet open.
• Dek een uitwendige wond af met steriel verband.
• Neem contact op met huisarts of huisartsenpost.
 
Altijd en overal EHBO instructies bij de hand hebben? Download dan de EHBO-app 
van het Rode Kruis via: https://www.rodekruis.nl/ehbo/gratis-ehbo-app/.

WIJZIGINGEN DOORGEVEN
Ga je verhuizen? Heb je een nieuw e-mailadres of telefoonnummer? Geef dit dan 
even aan ons door via ehbobuitenpost@hotmail.com. Dan hebben we de meest  
actuele gegevens in onze ledenadministratie en kunnen we op een juiste manier 
met je kunnen corresponderen.

VOLGENDE PLEISTERPOST 
De eerstvolgende Pleisterpost komt in het eerste weekend van februari uit. 
Oproepen voor hulpverlening en andere bijzonderheden worden gecommuniceerd 
via de e-mail.

AGENDA
LEDENVERGADERING
24 maart: ALV - Lauwers College in Buitenpost, tijden volgen

HULPVERLENING
11 januari: Acrogymwedstrijden - sporthal Houtmoune in Buitenpost, 
  08:30 - 16:00 uur (voor dagdeel 12:00 tot 16:00 u nog 1 EHBO’er   
  nodig)
12 januari: Acrogymwedstrijden - sporthal Houtmoune in Buitenpost, 
  08:30 - 16:00 uur (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. 

Wij wensen je fijne feestdagen en alle goeds voor 2020!
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