
VAN DE VOORZITTER
 
Beste mensen,

Het zijn momenteel bizarre en onzekere tijden. Ook voor onze vereniging.

De ledenvergadering is uitgesteld, het is nog onzeker of het eventueel in het  
najaar kan. Misschien moeten we het online doen.

Gaan de lessen in het najaar wel door? Dit is nog een vraagteken. Misschien moeten we die 
ook uitstellen. EHBO is tenslotte een praktijkgebeuren. Om iemand op 1.5 meter in de stabiele 
zijligging te leggen wordt moeilijk zo niet onmogelijk.
Er wordt landelijk wel over nagedacht hoe de lessen eventueel wel zouden kunnen doorgaan.

Voor wat betreft het verlengen van jullie diploma, hier hoeven jullie je geen zorgen over te 
maken! Er wordt gewoon verlengd. Het Oranje Kruis stelt zich hierin coulant op.  
 
We zullen dus nog moeten afwachten. Via de pleisterpost zullen we jullie op de hoogte 
houden. 

Wat betreft de hulpverlening, denk om je eigen veiligheid!

Jan van der Bij - voorzitter

 
EHBO TIJDENS CORONA-CRISIS
 
Voor alles gelden de richtlijnen van het RIVM. Die kunnen per week wijzigen, maar de  
1,5 meter afstand blijft voorlopig naar verwachting nog een belangrijke maatregel. Ook moet je 
alle contact mijden met mensen die klachten vertonen die bij Corona kunnen horen.

Hoe dan eerste hulp te verlenen?
En kan dat wel zonder beschermingsmiddelen?
En mag je eigenlijk wel eerste hulp verlenen, gezien de maatregelen?

Om met de laatste vraag te beginnen: Ja, je mag als EHBO’er hulp verlenen. Mits jezelf  
gezond bent natuurlijk! Zorg heel goed voor je eigen veiligheid, die staat voorop.

Je zult behalve handschoenen, geen andere hulpmiddelen vinden in je ehbo-doos die je  
kunnen beschermen tegen he virus. Zorg er daarom voor dat het lichamelijk contact zoveel 
mogelijk beperkt blijft als je een slachtoffer helpt.

Geen handschoenen tot je beschikking? Was je handen dan grondig voor je het slachtoffer 
aanraakt en nadat je het slachtoffer hebt aangeraakt.

Je kunt soms ook van afstand helpen. Vraag wat er gebeurd is, wat de klachten zijn en leg uit 
wat het slachtoffer zelf kan doen om zijn verwondingen te  
behandelen. Of vraag of je een huisgenoot van het slachtoffer kunt bellen om te helpen hulp te 
verlenen.

Een slachtoffer waarvan je vermoed of weet dat hij Corona heeft, raak je NIET aan. Schakel bij 
ernstige verwondingen altijd professionele hulp in of bel 112. De professionele hulpverleners 
hebben wél de benodigde beschermingsmiddelen. Blijf op veilige afstand bij het slachtoffer in 
de buurt tot hulp is gearriveerd.
 
Wist je dat het virus niet verspreid wordt via bloed? Wonden kun je dan ook behandelen zoals 
je gewend bent.
 
 
AANGEPASTE REANIMATIEPROCEDURE
 
De reanimatieprocedure is tijdelijk aangepast. Dit zijn de meest recente richtlijnen (20 april). 
Houd de website van de Nederlandse Reanimatie Raad in de gaten voor eventuele updates: 
www.reanimatieraad.nl.

 
PLAAGBEESTEN 

Wandel jij ook graag een blokje om met het mooie weer? Wees dan alert op de volgende 
plaagbeestjes: de eikenprocessierupsen en teken. Ze zijn er weer! 
 
 
AGENDA
 
Tot nader order zijn alle evenementen afgelast en de algemene ledenvergadering en  
(herhalings)lessen uitgesteld. 

 
Pas goed op jezelf en elkaar. 
We hopen je op een later moment in goede gezondheid weer te ontmoeten!

Met vriendelijke groet, 
Het bestuur
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