
Van de voorzitter 
 
Beste leden,
Al bijna een jaar lang geen ehbo-activiteiten. We moeten nog maar even doorzetten, dan
kunnen we hopelijk in oktober/november de lessen weer gaan geven! 

De algemene ledenvergadering hebben we al wel gepland, maar of die doorgaat… Ik denk niet 
op de door ons ingeplande datum.
 
Het is wel belangrijk je ehbo-kennis op peil te houden, blader nog een keer door je ehbo-boek,
kijk op internet. Weet je bijvoorbeeld hoe je een reanimatie moet doen volgens het  
coronaprotocol? 
Het actuele reanimatieprotocol vind je hier:  
https://www.reanimatieraad.nl/coronavirus-en-reanimatie/ 

Houd je aan de door de overheid opgelegde maatregelen, doe 
dit niet alleen voor jezelf maar ook voor een ander, blijf gezond! 
We hopen dat na de zomervakantie alles weer een beetje  
normaal wordt. 

Jan van der Bij

 
Annemarie Weijer komt bestuur versterken
Op onze oproep voor versterking van het bestuur heeft Annemarie Weijer zich bij ons gemeld. 
We zijn ontzettend blij dat zij tot het bestuur toetreedt. Annemarie woont in Utrecht, maar op 
afstand is natuurlijk ook heel veel mogelijk. Binnenkort worden de taken binnen het bestuur 
opnieuw verdeeld. Op onze website is dan terug te vinden bij wie je waarvoor terecht kunt.

Onze vereniging in cijfers
Wist je dat onze vereniging op 1 januari 2021 maar liefst
210 leden telde? Hiervan zijn er 145 vrouw en 55 man.  
De gemiddelde leeftijd is 41 jaar. Ons oudste lid is 72  
jaar en ons jongste lid 17 jaar. Van alle leden wonen er 
116 leden in de gemeente Achtkarspelen waarvan  
67 in Buitenpost. De leden wonen in 56 verschillende  
dorpen en steden. En 12 leden wonen buiten Friesland.

Maaike Korpershoek winnaar kerstprijspuzzel
Eind december hebben we alle leden een kerstprijspuzzel toegestuurd. Hiermee kon je  
natuurlijk direct ook je EHBO-kennis even testen en oppoetsen. Alle inzenders hebben het 
goede antwoord gepuzzeld: ALCOHOLVERGIFTIGING. Op de vraag wat daarbij de eerste 
hulp was, gaf Maaike Korpershoek uit Drogeham het meest volledige antwoord. Daarmee won 
zij de prijs: een EHBO-reistasje. Maaike, nogmaals gefeliciteerd!

De oplossing van de puzzel lees je hier:
https://ehbobuitenpost.wordpress.com/2021/01/08/antwoorden-kerstprijspuzzel-test-je- 
kennis-2/

EHBO-inzet bij vaccinatielocatie WTC Leeuwarden
Bij de GGD vaccinatie- en testlocatie in het WTC in  
Leeuwarden is dringend ondersteuning nodig van  
EHBO’ers bij de vaccinatie van inwoners.  
 
EHBO’ers bemensen een post bij de ingang en de  
wachtruimte na vaccinatie. Als iemand reageert op de  
vaccinatie, handelen eerstehulpverleners daar  
adequaat op.  
 
Eerstehulpverleners staan er niet alleen voor. Ambulanceverpleegkundigen ondersteunen 
hierbij. 

De EHBO-activiteiten in het WTC worden gecoördineerd door de KNV EHBO afdeling Licomar 
in Leeuwarden. Dit is de huis EHBO-afdeling van het WTC. Zij verzorgen de inroostering en de
noodzakelijke afstemming met de GGD-GHOR.
 
Er wordt gewerkt in roosters van 07:45 uur tot 14:15 uur en van 13:45 uur tot 20:30 uur,  
7 dagen per week. Om het rooster volledig rond te krijgen worden per dag 10 hulpverleners 
ingezet. Om gedurende de hele vaccinatieperiode voldoende EHBO’ers te kunnen inzetten, 
vraagt Licomar nu ondersteuning van alle Friese afdelingen.
 
Jouw hulp is dus heel welkom! Heb jij tijd om een dagdeel te helpen? Of heb je nog  
vragen over de inzet? Neem dan contact op met afdeling Licomar via ehbo@licomar.nl.
 

Avondklok en EHBO-inzet
Ga je tijdens de avondklok voor het verlenen van eerste hulp de straat op? En is dit niet voor
hulpverlening bij een calamiteit, maar voor georganiseerde hulp? Dan heb je een 
 Eigen verklaring avondklok nodig. Plus een werkgeversverklaring. De eigen verklaring vul je 
zelf in. De KNV EHBO levert de noodzakelijke werkgeversverklaring. 

Deze werkgeversverklaring moet je aanvragen bij het KNV noodhulp team, via  
info@knv-noodhulp.nl. Meld in de mail de details van je eerstehulpinzet bij het KNV noodhulp 
team. Dan krijg je van hen een getekende verklaring.  
 

 
Let op! Misbruik van een werkgeversverklaring van de KNV wordt zwaar bestraft. Leden die 
frauderen met verklaringen worden geroyeerd.

EHBO in het dagelijks leven
Er is schaatsweer op komst! En sneeuw. Dat belooft winterpret! Maar ook ongelukjes op het ijs 
en op straat...Ook nu mag je natuurlijk eerstehulp verlenen aan slachtoffers. 

Let op gevaar is altijd regel 1! En daar hoort nu ook het gevaar van besmetting met COVID-19 
bij. Dus bewaar zoveel mogelijk afstand tot het slachtoffer, draag een mondkapje en waar 
mogelijk wegwerphandschoenen. 
 
Lukt het om het slachtoffer zichzelf te laten helpen met jouw aanwijzingen? Dan heeft dat  
natuurlijk de voorkeur. Zijn er gezinsleden of familieleden in de buurt? Instrueer hen dan hoe 
ze het slachtoffer kunnen helpen.  
Stuur andere omstanders op ruime afstand van jou en het slachtoffer. 
 
Meer tips voor hulpverlenen tijdens de pandemie: kijk op  
https://www.hetoranjekruis.nl/nieuws/2020/03/adviezen-ehbo-en-covid-19/ 

 
Contactgegevens
Ben je verhuisd, heb je een nieuw e-mailadres of zijn er andere belangrijke contactgegevens 
gewijzigd? Geef deze dan door aan het secretariaat: ehbobuitenpost@gmail.com. Zo houden 
we ons adressenbestand up-to-date. En krijg jij tijdig alle belangrijke info van ons. 

 
 
AGENDA
 
Hulpverlening
doorlopend:  Vaccinatielocatie WTC - Leeuwarden (zie boven)
6 maart 2021:  Turnwedstrijd GV Maas - Buitenpost => AFGELAST
 
Overig
30 maart 2021: Algemene Ledenvergadering (ALV) => onder voorbehoud
 
 
Evenementen gaan alleen door als er voldoende EHBO’ers bij aanwezig zijn. De inzet van 
vrijwilligers wordt dan ook zeer gewaardeerd!  
Eventuele reiskosten kunnen worden vergoed en voor eten en drinken zorgt de organisatie van 
het evenement. 
Aanmelden als hulpverlener bij evenementen kan bij Dineke van der Bij (secretariaat):  
ehbobuitenpost@gmail.com of t. 0511 - 541838.
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