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Uit de ledenvergadering

Op woensdag 30 maart was de algemene ledenvergadering. Deze was weer ouderwets fysiek.
Wel zo fijn om iedereen weer even in de ogen te kijken. Er waren 32 leden aanwezig. In deze
Pleisterpost komen we kort terug op een aantal belangrijke onderwerpen uit de vergadering.
Als spreker was Marlies Ketelaar uitgenodigd. Zij is huisarts in opleiding. Ze gaf een interactieve presentatie ‘de snelle blik bij spoed - door de bril van de EHBO’er, huisarts en ziekenhuisspecialist’. Hierbij nam ze de aanwezige leden mee in 2 cases. Het eerste slachtoffer dat
we bespraken was een voetballer die door zijn enkel was gegaan. Het tweede slachtoffer was
een racefietster die op haar hoofd gevallen was.

bron: www.voetbal.nl

We hebben besproken wat we als eerste zouden doen en wat we vervolgens zouden vragen
aan het slachtoffer om te bepalen of er nog een bezoek aan de hiusarts moest volgen. In beide
situaties bleek huisartshulp en vervolgens een bezoek aan het ziekenhuis noodzakelijk.
Marlies Ketelaar legde uit hoe de huisarts vervolgens het slachtoffer onderzoekt om te bepalen
of er nog specialistische hulp nodig is. En ook hoe de specialist dan een diagnoses stelt en
bepaalt welke hulp er noodzakelijk is.
Het waren interessante cases uit de dagelijkse praktijk. De les: bij twijfel over letsel altijd een
slachtoffer doorsturen naar de huisarts! Van eerste hulpverleners wordt niet verwacht dat zij
een diagnose stellen.

Jubilarissen in het zonnetje

Dit jaar zijn er 2 van onze leden maar liefst 25 jaar lid
van de KNV EHBO. Tijdens de ledenvergadering
hebben we Klaas de Groot in het zonnetje gezet.
Hij ontving het jubileumspeldje en een taart uit handen
van voorzitter Jan van der Bij.
Aafje Friso zal dit op een later moment ontvangen.
Zij was verhinderd voor de vergadering.
Volgend jaar verwachten we 8 leden te mogen
feliciteren met hun jubileum!

Contributie 2022 vastgesteld

Tijdens de ledenvergadering is de contributie voor dit jaar vastgesteld. De contributie blijft gelijk
aan die van vorig jaar. Dus E 25,- voor leden die de herhalingslessen op avond volgen en
E 35,- voor leden die de herhalingslessen op zaterdag volgen.

Contactgegevens up-to-date? Check!

Ben je verhuisd? Of heb je een nieuw mailadres? Laat het ons even weten. Dan kunnen we je
blijven bereiken voor belangrijke zaken, zoals de uitnodiging voor je herhalingslessen en
algemene ledenvergadering.

Vermoeden vogelgriep? Melden!

Witte pakken, mondmaskers en handschoenen; dat is de uitrusting van de mensen die zieke
en dode vogels ophalen. En dat is niet voor niets. Want de vogelgriep maakt al een tijd lang
veel slachtoffers onder de vogels. En de vogelgriep is ook overdraagbaar op de mens en zoogdieren. Vogelgriep is daarmee, net als corona, een zoönose.

bron: EenVandaag

Je kunt dus zelf ziek worden, als je zieke of dode vogels oppakt. Raak een dood of ziek dier
daarom nooit zelf aan. Denk eerst om je eigen veiligheid. Wat kun je wel doen? Pak je telefoon
om de instanties te bereiken.
Wie je belt/benadert hangt van de situatie af:
• Heb je op dezelfde plek 1 of 2 dode wilde eenden, zwanen of ganzen gevonden?
Of minder dan 20 andere wilde vogels?
Meld dit bij het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC): https://dwhc.nl/meldingsformulier/
• Heb je op dezelfde plek 3 of meer dode eenden, zwanen of ganzen gevonden?
Meld dit dan bij het Landelijk meldpunt voor dierziekten: tel. 045 - 54 63 188.
• Heb je thuis dode hobbykippen of -vogels?
Neem contact op met je dierenarts.
bron: https://www.nvwa.nl

Agenda 2022
Hulpverlening evenementen/activiteiten
27 april:
Koningsdag - Kruidhof, Buitenpost - 10:00-17:00 uur => 2 EHBO’ers per dag-		
		
deel van 10:00-13:30 uur en 13:30-17:00 uur
27 april:
Wrotrun - Kollumerzwaag - 11:00 - 16:00 uur => 2 EHBO’ers per dag(deel)
14 mei:
Alde Maaie - Kruidhof, Buitenpost - 10:00-17:00 uur => 2 EHBO’ers per dag-		
		
deel van 10:00-13:30 uur en 13:30-17:00 uur
9 juli:		
Insectendag - Kruidhof, Buitenpost - 10:00-17:00 uur => 2 EHBO’ers per dag-		
		
deel van 10:00-13:30 uur en 13:30-17:00 uur
9 juli: 		
Swaddekuier - Buitenpost en omgeving - meer info volgt
3 augustus: Natuurmarkt - Kruidhof, Buitenpost - 10:00-17:00 uur => 2 EHBO’ers per dag-		
		
deel van 10:00-13:30 uur en 13:30-17:00 uur
15 oktober: Oogstdag - Kruidhof, Buitenpost - 10:00-17:00 uur => 2 EHBO’ers per dag-		
		
deel van 10:00-13:30 uur en 13:30-17:00 uur
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@hotmail.com of t. 0511 - 541838.
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