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Restaurant, afhaal en bezorging 
Boerhaaveplein 1 te Bovenkarspel 
Tel. 0228 513322, www.kingtout.nl 
 
Dagelijks geopend van 15:00 uur tot 23:00 uur,  
dinsdag gesloten. 

http://www.kingtout.nl/
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Goede dag beste leden, 

 

Het jaarboekje 2015-2016 heb je bij deze opengeslagen en dat betekent 

veel voor ons. Je bent en blijft nieuwsgierig naar het lesprogramma of 

andere EHBO- gerelateerde onderwerpen.  

 

Het boekje is weer nauwkeurig in elkaar gezet door ons. Mocht er toch 

iets zijn, waarvan jij denkt: jongens, kom op dat mag anders, trek dan 

aan de bel. Er zijn altijd onderwerpen of dingen waar wij als bestuur 

niet aan gedacht hebben. Wij wensen dat jullie blijven mee denken. In 

alles om de glimlach van onze geweldige vereniging breed te dragen. 

 

Tijdens de jaarvergadering in 2015 over 2014 hebben we een nieuw 

secretariaat welkom mogen heten. Wij zijn daar zeer content mee. We 

zullen Carla dan ook goed begeleiden in haar functie en wensen dat 

jullie haar ook wegwijs willen maken binnen onze trotse familie. Jose 

heet ik ook van harte welkom in het bestuur als algemeen bestuurslid. 

Jose kent de 

vereniging door 

en door en zal 

haar kennis dan 

ook goed 

gebruiken. 

Samantha gaat 

het bestuur 

ondersteunen in 

de vorm van 

evenementen 

coördinator, ook 

hier zijn we zeer 

tevreden mee.  

 

In dit jaar kunnen er grote veranderingen plaats vinden in de EHBO-

wereld dit ligt bij de landelijke KNV waar wij een afdeling van zijn. We 

houden jullie op de hoogte. 
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In 2015 zijn de gemeentes Enkhuizen, Stede Broec en Drechterland op 

een tal van taken gefuseerd in de SED. 

Voor ons betekent dat de Burger AED nu een ander contactpersoon 

heeft en dat burger AED onderdeel is van de SED. Wat inhoud dat we 

de samenwerking hebben gezocht met het Rode Kruis Enkhuizen en de 

KNV EHBO afdelingen Drechterland, Wijdens-Oosterleek en 

Venhuizen-Hem. Hier door kunnen we ook ervaringen en bevindingen 

met elkaar gaan delen. 

 

Wat binnen de EHBO-wereld ook verandert is dat het SIGMA is 

opgeheven. Hier zal de professionele hulpverlening het meest van 

merken. In plaats van het SIGMA wordt nu noodhulpteams opgezet. 

Hiervoor worden extra cursussen aangeboden via het rode kruis, maar 

als EHBO-er met Oranje Kruis diploma ben je meer dan welkom. 

Ook het Oranje Kruis is druk bezig met nieuwe ontwikkelingen. 

 

We staan weer voor een geweldig seizoen waarin Elma en Mirjam met 

ondersteuning van de lotussen Vera, Hannie en Ineke ons gaan uitdagen. 

 

Graag tot in de Hussel of op evenementen, en blijf ons volgen via 

Facebook en Twitter. Ook op www.ehbo-stedebroec.nl & www.aed-

stedebroec.nl 

 

Met verbindende groet,  

 

Mark Waterman  

Voorzitter KNV EHBO Stede Broec 

 

 

 

 

 

 

http://www.ehbo-stedebroec.nl/
http://www.aed-stedebroec.nl/
http://www.aed-stedebroec.nl/
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Het bestuur 
 

Voorzitter:   Mark Waterman 

   Kloosterpoort 39 

1613 EV Grootebroek            0228 – 56 73 60

 voorzitter@ehbo-stedebroec.nl 

info@ehbo-stedebroec.nl 
 

Secretaris:  Carla Koster 

Rak 2 

1611 JX Bovenkarspel  06 – 27 97 98 24 

   secretariaat@ehbo-stedebroec.nl 

    

Penningmeester: Roy Grevelt 

   Zesstedenweg 40  

   1613 KA Grootebroek  06 - 12 80 73 95 

   penningmeester@ehbo-stedebroec.nl 
 

Bestuurslid:  Roos van Paassen 

   Hertog Albrechtstraat 158 

1611 GS Bovenkarspel  0228 - 52 06 58 

 

Bestuurslid:   Mark Mantel 

Materialen  De Akkers 13 

1602 MP Enkhuizen  06 – 50 51 65 61 

materialen@ehbo-stedebroec.nl  
 

Bestuurslid:  Rita Laan 

   Boerhaavestraat 88   

   1611 ET Bovenkarspel  06 – 24 63 30 63 

 

Bestuurslid:  José van Houten 

   Stetse 50 

   1613 BW Grootebroek  0228 – 51 81 40 

 

mailto:voorzitter@ehbo-stedebroec.nl
mailto:info@ehbo-stedebroec.nl
mailto:secretariaat@ehbo-stedebroec.nl
mailto:penningmeester@ehbo-stedebroec.nl
mailto:materialen@ehbo-stedebroec.nl
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Instructeurs: 
Elma Verhoef 

Dres 33 

1617 JX Westwoud  0228 – 56 43 32 

 

Mirjam Aalsma 

Lange Deelesloot 9 

1602 HP Enkhuizen  0228 – 32 48 86 

        

Lotusslachtoffers: 
Hannie Pankras  

Habijt 92 

1613 DR Grootebroek  0228 – 58 29 86 

 

Vera Buijsman 

Ineke Weel 

    

    

 
Evenementen: 
De invulling van de evenementen en het contact met de posters wordt 

verzorgd door: 

 

Samantha Dekker 

De Akkers 13 

1602 MP Enkhuizen            06 – 55 12 27 66 

evenementen@ehbo-stedebroec.nl 
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Voorstellen nieuwe bestuursleden: Carla 
 

Hallo ik ben Carla Koster-Schooneman. Ik ben in 

1967 geboren in Grootebroek en ben nu dus (2015) 

48 jaar oud. Ik ben getrouwd met Martin en wij 

hebben 2 zoons, namelijk Thom van 16 en Bryan van 

14 jaar en wij wonen al 23 jaar in Bovenkarspel 

nadat we nog ruim 2 jaar in Andijk hebben 

gewoond. Ik heb mijn diploma al weer 6 jaar en 

post regelmatig voor de vereniging, het ene jaar 

wat meer dan het andere jaar. 

 

Ik heb altijd een EHBO diploma willen halen, maar nooit de stap durven 

zetten, totdat ze bij de Zouaven  vroegen of ik dat niet zou willen halen 

voor de vereniging, dat heb ik toen ook gedaan. Ook daar wordt ik 

regelmatig ingezet, bij evenementen maar ook als er een gewonde op het 

veld is en ik ben toevallig aanwezig. 

 

Ik werk ook nog 2 dagen in de week bij een badkamerspecialist in 

Grootebroek. Dit doe ik al weer 15 jaar. Daarnaast doe ik nog heel veel 

ander vrijwilligerswerk bij de Zouaven, waar ik ook schoonmaak, velddienst 

draai en 1 keer in de 5 weken in de kantine sta. Ook ben ik nog 

overblijfmoeder bij een basisschool. 

 

Toen de oproep kwam voor een nieuwe secretaris, heb ik besloten om mij 

hiervoor aan te melden. Ik heb hier ontzettend veel zin in en hoop deze 

taak naar volle tevredenheid te verrichten. Gelukkig hoef ik het niet alleen 

te doen en krijg ik hierin ondersteuning van vele andere mensen, vele 

handen maken licht werk zullen we maar zeggen. 
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Voorstellen nieuwe bestuursleden: José 
 

Ik ben José van Houten getrouwd heb twee 

kinderen een zoon en een dochter, twee schoon 

kinderen en twee mooie kleindochters.  

Vanaf 1982 actief vrijwilligster heb van alles 

gedaan maar wat ik het mooiste vond waren 

mijn 10 jaar bij hospice Dignitas in Hoorn. 

Nu ben ik nog actief in de vakantiehotels van 

het Rode Kruis. Dus ik had nu tijd over en 

dacht dat ik daarmee het bestuur van de 

EHBO kon versterken. 
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Jaarvergadering 
De datum voor de 

jaarvergadering over het jaar 

2015 is gepland op donderdag  

7 april 2016, aanvang 20.00 uur.  

 

Voor die tijd ontvangen alle leden 

een uitnodiging met de agenda 

van de vergadering. 

 

Presentielijst en competentie 
Ieder lid heeft een eigen presentiekaart. De competentiekaart werkt als 

volgt: 

Elke twee jaar wordt je diploma verlengd. Dit kan alleen als je voldoende 

competenties hebt gevolgd. Hiervoor geldt: Competentie 1 t/m 6 

(inclusief de reanimatieherhaling) zijn jaarlijks verplicht om te volgen. 

Competentie 7 t/m 18 zijn verplicht om één keer per twee jaar te volgen. 

Bij het overzicht van de gevorderdencursus zie je welke competenties bij 

welke datum aan bod komen.  

Tijdens de les worden de betreffende competenties afgetekend. Daarom 

is het belangrijk dat je deze kaart meeneemt naar de lesavonden, zodat je 

zelf bij kunt houden welke competenties je al hebt behaald en welke 

competenties je nog moet doen.  

Het bestuur houdt natuurlijk ook bij welke competenties door ieder lid 

behaald zijn. Daarvoor is het echter wel belangrijk de presentielijst op de 

lesavond zelf in te vullen. Als je deze presentielijst niet invult, worden de 

behaalde competenties niet verwerkt en kunnen er misverstanden ontstaan 

bij de verlenging van de diploma’s. 
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Herhalingslessen ergens anders gevolgd? 
Als je herhalingslessen/trainingen bij een andere vereniging of via je werk 

of opleiding volgt is daarvoor een aparte aftekenkaart te verkrijgen bij 

het bestuur. Laat tijdens deze externe les of training de kaart volledig 

invullen. Met name de behandelde competenties zijn van belang. Laat dit 

geheel aftekenen door de daar aanwezige kaderinstructeur (deze moet 

ook zijn of haar kadernummer vermelden). Lever deze kaart de 

eerstvolgende herhalingsles in bij het aanwezige bestuurslid en de 

behaalde competenties worden door ons verwerkt en afgevinkt. 

 

EHBO Oefening  (grote oefening) 

Voor onze leden organiseren wij een leuke en leerzame buitenoefening. 

Hierbij wordt door een groot aantal lotussen een rampsituatie neer gezet. 

De oefening wordt later in het seizoen gehouden. De datum en meer 

informatie volgt. 

 

Planning gevorderdencursus 2015-2016 
Cursusleider: Elma Verhoef, aangevuld met Mirjam Aalsma 

Tijdstip: 20:00 – 22:00 uur (maandag en donderdag) 

     9:00 – 13:00 uur (zaterdag) 

 

2015 
 

Datum Onderwerp Competenties 

Vrij.  18-9 
Lezing epilepsie, zie 

bladzijde 13 
1 en 2 

Do. 1-10 
Hoge Veluwe 6, 11, 16 en 17 

Ma. 5-10 

Za. 17-10 Hoge Veluwe 6, 11, 16 en 17 

Do. 5-11 
In de steigers 1, 5, 8, 10 en 12 

Ma. 9-11 
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 2016 

 

Datum Onderwerp Competenties 

Do. 7-1 
Diagnose-avond 3, (4) en 15 

Ma. 11-1 

Za. 9-1 
In de steigers 

Diagnose-avond 

1, 5, 8, 10 en 12 

3, (4) en 15 

Do. 4-2 Op een onbewoond 

eiheiheiheiland 
2, 5, 7 en 14 

Ma. 8-2 

Do. 10-3 
Eetcafé de Snelle Hap 3, 6, 9 en 13 

Ma. 14-3 

Za. 12-3 

Op een onbewoond 

eiheiheiheiland 

Eetcafé de Snelle Hap 

2, 5, 7 en 14 

3, 6, 9 en 13 

 

Let op: 

Elke twee jaar wordt je diploma verlengd. Dit kan alleen als je 

voldoende competenties hebt gevolgd. Hiervoor geldt: Competentie 1 t/m 

6 zijn jaarlijks verplicht om te volgen. Competentie 7 t/m 18 zijn verplicht 

om één keer per twee jaar te volgen. 
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Herhaling Reanimatie en AED 
Komend seizoen zijn er vier 

herhalingsmomenten reanimatie en AED:  

 

Zaterdag 26 september van 09:00-11:00. 

Zaterdag 26 september van 11:00-13:00. 

Donderdag 19 november van 20:00-22:00. 

Maandag 18 januari van 20:00-22:00. 

 

Inschrijven voor een herhalingsles reanimatie 

doe je zelf via www.ehbo-stedebroec.nl.  

Deze is bedoeld voor alle leden van onze 

vereniging. De deelnemers aan Burger AED en 

overige deelnemers via Reanimatiepartner kunnen zich opgeven voor 

dezelfde data op www.aed-stedebroec.nl.  

 

Hoe werkt het? 

1. Op deze site staan de data van de trainingen. Kies zelf de datum die jou 

het beste uit komt.  

2. Schrijf je in via het inschrijfformulier.  

3. Je krijgt een bevestigingsmail dat je staat ingeschreven op de door jou 

gekozen dag.  

 

NB: Mocht je onverhoopt niet kunnen stuur dan minimaal 48 uur van te 

voren een email naar: aed-alert@ehbo-stedebroec.nl Schrijf je ook 

opnieuw in! Dat is belangrijk voor het bijhouden van je competenties. 

 

Lukt het niet? 

Vraag een aanwezig bestuurslid tijdens de oefenavonden om hulp. 

 

 
 

http://www.ehbo-stedebroec.nl/
http://www.aed-stedebroec.nl/
mailto:aed-alert@ehbo-stedebroec.nl
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Beginnerscursus Eerste Hulp aan Kinderen 
We willen ook dit jaar weer een beginnerscursussen EHBO aan Kinderen 

gaan aanbieden. Voor mensen die al een volledig EHBO-diploma van het 

Oranje Kruis hebben, kan dit in één avond behaald worden.  

De datum is 16 februari 2016. De kosten hiervoor bedragen 15 euro p.p. Je 

kunt je opgeven bij het secretariaat. 

 

 

 
 

 

Herhaling Eerste Hulp aan Kinderen 
Er zijn drie momenten voor de herhaling van de cursus Kinder-EHBO 

gepland, dit zijn de volgende data: 

 

Woensdag 19 december van 20:00-22:00. 

Donderdag 10 december van 20:00-22:00. 

Maandag 14 december van 20:00-22:00. 

 

Degenen die het afgelopen jaar de (herhalings)cursus gevolgd hebben, 

krijgen automatisch een oproep voor de herhalingscursus.  

(Je kunt eventueel je voorkeur voor een datum opgeven bij het 

secretariaat, anders word je ingedeeld.) 
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Beginnerscursus EHBDu (drank en drugs) 
Op dit moment zijn er voldoende gediplomeerde leden om als vereniging te  

kunnen posten bij zgn. risico evenementen. De cursus wordt daarom dit 

seizoen niet gegeven.  

 

 
 

Gevorderdencursus EHBDu (drank- en drugs) 
De herhaling voor gediplomeerde leden wordt gehouden op maandag 18 

april van 20.00-22.00 uur.  

 

Wandelletsel (beginners en herhaling) 
De herhalingsles wandelletsel is gepland op donderdag 14 april van  

20.00-22.00 uur. 

 

Heb je interesse in de beginnerscursus Wandelletsel? Deze kun je volgen 

in één avond, gelijk met de herhalingsles. De kosten zijn € 15,-. Opgeven 

via het secretariaat. 
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Jubileum: 75 jaar KNV EHBO afdeling Stede 

Broec 
Dit vieren we op 18 september met een lezing over Epilepsie en aansluitend 

een receptie. 

 

De lezing wordt verzorgd door Frans 

Palmen. Frans is Epilepsievoorlichter 

van “Kempenhaeghe”. De 

lezing is interactief en duurt ongeveer 2 uur. 

Aanvang 19.30 uur ( deur open om 19.00 uur) 

Dorpshuis de Stek, Op den Hoef 36 te Grootebroek. 

 

Telefooncirkel 
In september 2014 is de telefooncirkel gebruikt bij de grote oefening. We 

blijven de telefooncirkel gebruiken om snel in hulp te kunnen verlenen bij 

calamiteiten in de gemeente of daarbuiten. 

Twee keer per jaar ontvang je een nieuwe (bijgewerkte) lijst. Print deze 

uit en bewaar hem goed!  

Als je gebeld wordt, bel je de volgende op de lijst. Als je niet kunt of niet 

wilt meedoen. Geef je dit aan bij degene die belt. Bij voorkeur bel je toch 

zelf de volgende of je vraagt of degene die jou belde dit wil doen. De 

laatste op de lijst belt naar de evenementtelefoon. Zo is de cirkel rond. 

 

Identiteitspasjes 
De identiteitspasjes worden tijdens een evenement gedragen, aan het 

keycord dat je erbij krijgt. Zo zijn wij herkenbaar voor 

deelnemers/bezoekers aan het evenement en voor de bewaking die vaak 

tijdens zo’n evenement rondloopt. Op het pasje staat je naam,  je 

diplomanummer en de onderdelen waarvoor je gediplomeerd bent. 

Heb je nog geen identiteitspasje? 

Stuur een mail naar: evenementen@ehbo-stedebroec.nl   

 

mailto:evenementen@ehbo-stedebroec.nl


 16 

Pleisteractie 
De pleisteractie is de jaarlijkse huis-aan-huis collecte. 

Dit geeft extra inkomsten voor de verenigingskas.  

Het wordt geregeld door John Huitema. Mocht hij 

contact opnemen met betrekking tot de collecte: zeg 

JA! Vele handen maken licht werk en we kunnen leuke 

extra dingen doen van het geld.  

Aanmelden via pleisteractie@ehbo-stedebroec.nl  

 

 

 

 

Het posten bij evenementen 
Voor alle leden: 

Je kunt natuurlijk met je EHBO-diploma zitten wachten tot er wat 

gebeurt, maar je kunt je opgedane kennis ook in de praktijk brengen door 

poster te zijn of te worden bij diverse evenementen! 

Kennis verslapt heel snel als je er niets mee doet. Bedenk zelf maar hoe 

ver je kennis ‘weggezakt’ is na de zomerstop. Voor de nodige 

praktijkervaring en het behouden van je kennis is het posten bij 

evenementen dus zeer nuttig en ook altijd heel gezellig! 

   
 

mailto:pleisteractie@ehbo-stedebroec.nl
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Wat is daar voor nodig? 

Een portie GBV (Gezond Boeren Verstand), kennis van de Eerste Hulp, een 

enthousiaste instelling en waar nodig de extra kennis van EHBDu. 

 

Je bent als poster het visitekaartje van de vereniging. Je straalt 

professionaliteit uit en je bent assertief in benadering van personen en de 

behandeling van slachtoffers. De ervaring leert dat we daardoor steeds 

weer worden gevraagd door evenementen om posters te verzorgen. Hierbij 

handhaven we uiteraard wel bepaalde richtlijnen: 

 

✓ Tijdens je dienst en vlak voor die tijd drink je geen alcohol.  

✓ Je blijft beleefd en antwoordt adequaat op vragen.  

✓ Klachten of onduidelijkheden neem je direct door met de EHBO-

coördinator van die dag, met de evenementen-coördinator Samantha 

Dekker of de materialenman Mark Mantel. 

✓ Op verzoek kun je je diploma of ID-badge tonen. (met name de 

beveiliging van grote evenementen wil hier nog wel eens om vragen ter 

controle) 

✓ EHBO kleding wordt beschikbaar gesteld en alleen gedragen tijdens 

het posten 

✓ De mobiele telefoon van de vereniging die gebruikt wordt bij 

evenementen heeft als nummer: 06 – 29 75 04 39 

 

In en rondom Stede Broec worden steeds meer en grootsere evenementen 

georganiseerd. Dat betekent steeds vaker dat er gediplomeerde EHBO-

ers ingezet moeten worden.  

De organisaties betalen voor onze EHBO inzet. Een gedeelte van deze 

inkomsten wordt aan de poster vergoed. Ieder uur dat een EHBO-lid post 

levert het lid een vergoeding van € 1,25 per uur op. Dit geld wordt in 

mindering gebracht op je contributie van het eerstvolgende jaar. Het 

bedrag dat je méér gepost hebt dan het bedrag van je contributie, wordt 

op je rekening overgemaakt. 
 

Mensen waarvan de rekening door de werkgever, vereniging of 

ziektekostenverzekering wordt betaald, kunnen twee facturen krijgen, 

maar dienen dit jaarlijks aan te geven bij de penningmeester. 
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Voordelen voor posters: 
1. Door het posten kun je niet alleen je lidmaatschap terugverdienen, 

maar ook extra geld verdienen terwijl je leuke evenementen 

meemaakt, ervaring opdoet en achter de schermen kunt kijken. 

2. We kunnen het niet vaak genoeg herhalen en benadrukken. De 

opleidingen, nieuw materiaal, alles kost geld. De 

evenementeninkomsten houden de verenigingskas financieel 

gezond.  

3. Als actieve poster ondervind je voordeel bij extra cursussen. Als 

je post heb je als eerste inschrijfrecht op deze cursussen. 

 

 

LET OP: BELANGRIJK! 

Als poster ben je tijdens een evenement verzekerd, omdat 

de gemeente Stede Broec een verzekering heeft 

afgesloten voor ALLE vrijwilligers die in Stede Broec 

werkzaam of bij een Stede Broecse vereniging aangesloten 

zijn. Mocht je op persoonlijke naam posten voor een vereniging die 

NIET in Stede Broec gevestigd is, dan is het belangrijk na te gaan of 

deze vereniging zelf verzekerd is. 

 

Om een beeld te krijgen van alle evenementen hebben we een aantal 

evenementen op een rijtje gezet. Dit kan afwijken, omdat er elk jaar 

nieuwe evenementen worden aangemeld en sommigen weer vervallen of niet 

doorgaan. 

 

Mocht je er iets tussen zien staan, waarvan je denkt: “Daar zou ik als 

EHBO-er best bij willen zijn!” laat het dan even weten, we proberen zoveel 

mogelijk rekening te houden met je voorkeur voor een evenement. Je kunt 

natuurlijk ook melding maken wanneer je ergens absoluut NIET wilt 

posten.  

Wil jij je opgeven als poster bij evenementen? Dan kan dat bij Samantha 

Dekker via evenementen@ehbo-stedebroec.nl. 

 

mailto:evenementen@ehbo-stedebroec.nl
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De Cursuslocatie 
Basisschool de Hussel 
Dam 20a 

1613 AL  Grootebroek 

(Achter de Dekamarkt) 

 

www.dehussel.nl 

 

 

 

 

 
I.v.m. met de veiligheid wordt de voordeur even na 20.00 uur op slot 

gedaan. Kom je later? Bel naar: 06 29 75 04 39 en de deur wordt open 

gedaan.  

 

Lidmaatschap en wijzigingen 

Nieuwe leden melden zich aan bij het secretariaat. Als dit na  

1 augustus gebeurt, betaalt een nieuw lid cursusgeld (contributie) voor een 

half jaar.  

Het cursusgeld bedraagt € 33,- per kalenderjaar. De factuur hiervoor 

worden aan het begin van het kalenderjaar verstuurd.  

 

De afmeldingen voor het lidmaatschap kunnen uitsluitend schriftelijk 

worden ingediend bij het secretariaat. Als de afmelding vóór 30 november 

bij het secretariaat binnen is, hoeft geen contributie voor het nieuwe 

kalanderjaar te worden betaald. 

 

Wijzigingen van adres, e-mail, telefoonnummer e.d. graag zo spoedig 

mogelijk melden aan de ledenadministratie. Dit om te voorkomen dat je 

geen nieuwsbrieven of andere informatie meer ontvangt van de vereniging. 

 

 

 

http://www.dehussel.nl/
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De presentatiekaart 
Vanaf dit cursusjaar beginnen we met een nieuwe presentatiekaart omdat 

we volgens de nieuwe indeling van competenties gaan werken. Deze ontvang 

je bij dit jaarboekje. Competentie 1 t/m 6 en de extra aantekeningen haal 

je ieder seizoen. Competentie 7 t/m 19 haal je één keer in de twee 

seizoenen.  

 

  De omschrijving van de Competenties 
1 Vijf belangrijke punten in de EHBO 
2 Stoornissen in het bewustzijn 
3 Stoornissen van de ademhaling 

4 
Stoornissen van het bewustzijn en in de ademhaling, AED (*) alleen tijdens de 
reanimatie/AED avond 

5 Actieve bloeding 
6 Shock 
7 Uitwendige wonden 
8 Brandwonden 
9 Elektriciteitsletsel 

10 Kneuzingen en verstuikingen 
11 Botbreuken, ontwrichtingen en wervelletsel, handgreep van Zäch 
12 Letsels van oog, neus en oor 
13 Tandletsel 
14 Oververhitting 
15 Onderkoeling 
16 Bevriezing 
17 Vergiftigingen  
18 Steken en beten 
19 Verbandmiddelen 

 
EHBO aan Kinderen = extra aantekening* 

 
Wandel letsel = extra aantekening* 

 
EHBDu = extra aantekening* 

( *)De extra aantekeningen zijn via secretariaat bespreekbaar 
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LOTUS………een vak apart  

Niet alleen tijdens onze lessen, maar ook tijdens de grote oefening maken 

we maar wat graag gebruik van LOTUS-slachtoffers. Hierdoor krijgt het 

geheel een realistisch tintje. Je kunt haast niet weten of het echt is of 

niet. Hierdoor ben je in geval van echte nood, goed voorbereid op bepaalde 

verwondingen en reacties van slachtoffers.  

 

LOTUS staat voor:  

Landelijke Organisatie Tot Uitbeelding van Slachtoffers.  

Het is heel goed mogelijk dat je zelf ook zodanig onder de indruk was, dat 

je ook Lotusslachtoffer wilt worden.  

 

Als uitbreiding op je diploma kun je een cursus volgen voor de 

Lotusaantekening. Lotusslachtoffers zijn personen die een ongeval, 

bewusteloosheid, shock, hartklachten en vele andere letsels kunnen 

grimeren en uitbeelden. 

LOTUSSEN worden tegenwoordig bij bijna elke opleidingsvorm gevraagd 

ter ondersteuning van de lessen EHBO, BHV etc. 

 

Mocht je interesse hebben in het volgen van een LOTUS-opleiding, neem 

dan contact op met Vera Buijsman (één van onze Lotusslachtoffers 

informatie. 
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Hier had uw advertentie kunnen staan. 

Interesse voor een advertentie in  

het volgende jaarboekje? 

Neem contact op met Mark Waterman 

voorzitter@ehbo-stedebroec.nl 

 

 

 

mailto:voorzitter@ehbo-stedebroec.nl
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Schildersbedrijf Bert Eggink 
 

Voor al u schilderwerken binnen en buiten 
Wij doen ook houtrotreparaties en behangen. 

 
 
 

Tel: 06-13068947       
schildersbedrijfberteggink@ziggo.nl 
www.schildersbedrijfberteggink.com  
  
 
 

mailto:schildersbedrijfberteggink@ziggo.nl
http://www.schildersbedrijfberteggink.com/
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	Voordelen voor posters:

