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HET BESTUUR. 
 
Het bestuur van de EHBO-Vereniging afd. Leersum bestaat uit 5 leden die telkens voor 
een periode van drie jaar worden gekozen door de Algemene Vergadering. 
 
De huidige samenstelling is: 
 Voorzitter     Mevr. H.Loef Zandvliet 

Burg. Burg.v.d.Boschlaan 61 
3956 DB Leersum 
0343-456253 

    
 Secretaris     Mevr. S. Elias  

Dreef 36 
3956 ET LEERSUM  
  06-55182635 

 
 Penningmeester    Mevr. G.P.M.S. de Raat 

Burg. Martenslaan 63 
3956 EL LEERSUM 
 (0343) 754146 

 
  Materiaalbeheer     De heer A. van Ree 

Burg. s’ Jacoblaan 18 
3956  GJ LEERSUM 
 06-30212554 
 

      Algemene zaken    Mevr. E.M.T.Wiebolt 
Tabakslaan 2a 
3958 DA Amerongen 

         
Commissies. 
 Activiteiten      De heer R. Zaaijer 
        (0343) 461298 of 06-10869204 

Dhr. J van den Broek 
 (06-21234280 
Mevr. S. Elias  
  06-55182635 

 
 Jeugd EHBO     Mevr. I. Eggink 

 ( 0343) 451133  
Mevr. G.P.M.S. de Raat 
 (0343) 754146 
 

Instructeur      Rob Entjes     
        Pinksterbloem 40  

4102 KC.Culemborg 
             Alle EHBO lessen     
 
Algemeen e-mailadres: info@ehboleersum.nl 
 
Het bestuur dankt alle adverteerders voor hun steun aan onze vereniging. 
 
De COPY SHOP Leersum sponserde de uitgave van dit boekje. 
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VAN  HET  BESTUUR. 
 
Beste EHBO Leden, 
 
Het nieuwe seizoen staat weer voor de deur.  
Het afgelopen seizoen hebben wij met goed gevolg afgesloten. Dit mede dank zij de nieuwe 
opleiding EHBO waar wij een aantal nieuwe leden erbij hebben gekregen. 
Onze nieuwe instructeur is in goede aarde gevallen bij iedereen. Ik mag dan ook met trots 
zeggen, hij komt dit seizoen weer.  
De vele activiteiten die wij het afgelopen seizoen hebben gehad, is met veel enthousiasme door 
veel leden ingevuld. Roel en Jan hebben zich daar goed voor ingezet en zorg gedragen, dat alle 
spullen bijtijds op het evenement of bij de dienstdoende EHBO'er aanwezig was. 
Binnen het bestuur hebben wij ook niet stil gezeten. Het secretariaat vergt veel tijd een aandacht. 
Onze materialen man heeft ook de nodige uurtjes gestoken om alles bij te houden. 
Laten we met zijn allen zo door blijven gaan, dan wordt ook dit nieuwe seizoen een goed 
seizoen. 
 
Heleen Loef 
Voorzitter. 
          
 
VAN  ONZE INSTRUCTEUR. 
 
Mijn eerste jaar als instructeur bij jullie vereniging. 
Nadat ik de na eerste lesavond thuis was aangekomen vroeg mijn vrouw hoe het was gegaan, ik 
vertelde haar dat ik het gevoel had dat ik er al jaren aanwezig was. Een warm nest, kan je 
zeggen. 
Het bestuur wist al dat mijn vrouw lotus is ( net als Heleen ). Ik vroeg haar of ze mee wilde als 
lotus tijdens de les verbandleer, daar reageerde direct positief op.  
Tijdens de les kwam ze binnen in de vorm van mistery slachtoffer met een hand verwonding. 
Wat ik op dat moment zag gebeuren was dat er twee dames opstonden en haar de volledige 
hulpverlening gaven die ze in het echt  ook nodig gehad zou moeten hebben. Ik zag daar ook het 
nivo van de hulpverleners. Helemaal goed dus. Maar daar zat ook direct een stuk trots van mijn 
kant, omdat ik aan deze  mooie en fijne groep les mocht  geven. 
Op dit moment zijn we alweer bezig met het volgend seizoen 2015/2016. Daar staan weer 
diverse invullingen van de lessen bij, maar er zijn ook altijd mogelijkheden voor invulling van 
lessen  van jullie kant uit om dat te doen. Kom er gerust mee naar mij of naar iemand van het 
bestuur. 
We zijn ook voornemens om in het komende seizoen een bijscholing en of opleiding EHBO bij 
wandelletsel te gaan geven. Hiervan komt nog een reactie via het bestuur. 
Dan wil ik graag toch gezien de warmte die we al gehad hebben, maar ook de warmte die nog 
gaat komen even onder jullie aandacht brengen dat we rekening moeten houden met het 
drinkbeleid en de momenten dat we zon erg op ons laten neerdalen. Smeer je in met de juiste 
middelen.  Bedekt het hoofd en vergeet daarbij niet om de nek te beschermen tegen de zon. 
Dan rest mij nog een ieder en zijn of haar gezin een hele mooie zomer en vakantie toe te 
wensen en laten we elkaar weer zien in het nieuwe seizoen. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Rob Entjes 
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WAAROM DIT BOEKJE.  
 
Het bestuur van de vereniging vindt het een middel om informatie, o.a. de data en onderwerpen 
van de  oefenavonden. (blz. 12) 
De ledenlijst met telefoonnummers (blz. 13) aan alle leden ter beschikking te stellen. 
We verzoeken jullie hiermee zorgvuldig om te gaan. Informatie over de gang van zaken binnen 
de vereniging en afspraken over assistentie bij activiteiten, gebruik van materialen, enz. tref je 
ook in dit boekje aan. 
We hopen dat dit boekje nuttig zal blijken en we vertrouwen erop dat je het gedurende het  
komend seizoen goed bewaart en op de juiste momenten gebruikt.  
 
CONTRIBUTIE. 
 
Dankzij de inzet van een aantal leden bij evenementen kunnen we de contributie zo laag 
houden. Bij veel andere verenigingen in onze regio is de contributie veel hoger zelf tot € 60,- per 
jaar.  
Momenteel is de contributie (incl. diplomaverlenging)  per jaar:  per lid 30,00 euro,  
2e  en elk volgend lid uit een gezin 15,00 euro. 
Als ‘lid-donateur’  ben je per jaar 15,00 euro contributie verschuldigd.  
De rekening hiervoor ontvang je t.z.t. van de penningmeester. 
Het gironummer van de vereniging is:  
NL 38 INGB 0000 28 41 28  t.n.v. penningmeester EHBO Leersum.   

  
LIDMAATSCHAP. 
 
Mocht je om wat voor reden dan ook, je diploma niet geldig willen/kunnen houden, dan kun je 
door het betalen van contributie natuurlijk wel donateur/lid blijven en daarmee onze vereniging 
blijven steunen. Wil je het lidmaatschap voor het komende kalenderjaar opzeggen, dan doe je 
dat schriftelijk of per e-mail: info@ehboleersum.nl  aan de secretaris en  wel vóór 1 december 
van dit jaar. Je blijft tot 31 december lid èn contributie plichtig. 

VERZEKERING. 
 
Alle leden van onze afdeling met een geldig EHBO-diploma zijn via het Oranje Kruis en de 
vereniging verzekerd voor ongevallen en aansprakelijkheid. . 
Wanneer je als EHBO’er  tijdens een evenement namens de EHBO-vereniging EHBO’er 
aanwezig bent is er een (aparte)  door de afdeling afgesloten verzekering van toepassing. 
 

EERSTE HULP TASSEN , AED  en EHBO – POLO’S, HESJES en JASSEN. 
 
De vereniging beschikt over 2  goed gevulde (rug)tassen, en 2 reserve tassen. Indien er meer 
tassen nodig zijn gebruiken we ook de zgn. QUICK BAG.  
Om tijdens evenementen zichtbaar en dus opvallend te zijn draagt iedere EHBO’er verplicht een 
EHBO – hesje of zijn eigen Polo. Voor de winterse omstandigheden beschikken we nu ook over 
een aantal jassen en fleecevesten. Als vereniging beschikken we over een AED.  
 
 WIJZIGING PERSOONLIJKE GEGEVENS. 

Een nieuw telefoonnummer of e--mailadres, ga je verhuizen, trouwen etc. , etc.???                  
Geef dan de gewijzigde gegevens ook door aan onze secretaris. Ben je overdag bereikbaar via 
een ander telefoonnummer (bijv. werk), dan willen wij dat graag weten. 
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TRAUMATISCHE ERVARING. 
  
Mocht je na een hulpverlening bij een ernstige situatie een traumatische ervaring meemaken 
 en behoefte hebben erover te praten, neem dan gerust contact op met een van de 
 bestuursleden of onze kader instructeur. 
     

 GELDIGHEID DIPLOMA. 
  
Je Diploma Eerste Hulp is na het examen steeds 2 jaar geldig. De vervaldatum staat er  
 op vermeld. 
 Na de vervaldatum is je diploma niet meer geldig.  Vóór deze datum moet je diploma verlengd 
 zijn.     
 Geldig houden doe je door de oefenavonden met regelmaat te bezoeken en daar de nodige   
 kennis op peil houden. In ieder geval moet je aan de eisen van het Oranje Kruis  
 blijven voldoen, competent zijn en dat ook blijven!  De kosten van verlenging zijn bij het 
 lidmaatschap inbegrepen!  
 
HET VERBANDTROMMELTJE. 
 
Deze nieuwsbrief wordt digitaal verstuurd. Hierin kunnen we jullie  
informeren over tal van wetenswaardigheden. Zie ook de website. 
Je e-mail adres aan de secretaris doorgeven vergemakkelijkt de verspreiding. 
 Geen e-mail adres? Neem dan een exemplaar mee op de oefenavond.  
  
DONATEURSACTIE. 
 
Ieder jaar houdt onze afdeling een donateursactie  waarbij een brief 
met acceptgiro namens de EHBO Leersum huis aan huis wordt 
verspreid. 
Het mag duidelijk zijn dat wij voor het voortbestaan van EHBO 
Leersum deze inkomsten nodig hebben.  
Tevens kan voor jullie de contributie op een redelijk bedrag blijven. 
Het vouwen en in enveloppen steken van deze brieven is  deze keer al gedaan. Rest nog wel het 
huis aan huis bezorgen hiervan. MAAR  “Vele handen maken licht werk” en het bestuur 
vertrouwt erop dat iedereen een paar pakketjes brieven wil gaan bezorgen zodat zoveel mogelijk 
mensen in Leersum kennis kunnen nemen van onze informatie en een vrijwillige bijdrage willen 
storten. 
 

 
NIEUWSBRIEVEN. 
 
De KNV EHBO en het Rode Kruis sturen regelmatig nieuwsbrieven naar belangstellenden. Zodra 
er een “Verbandtrommeltje” uitkomt sturen we vaak de laatste nieuwsbrief mee.  
Maar u kunt deze ook zelf de meest actuele nieuwsbrieven ontvangen door een mailtje te sturen.  
 
 
Voor de EHBO nieuwsbrief  naar  nieuwsbrief@ehbo.nl    
 
 
Voor de Rode Kruis nieuwsbrief naar ehbonieuwsbrief@redcros.nl  
 
Voor de  
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LESSEN  “JEUGD  EERSTE HULP -  A”  OP DE  BASISSCHOLEN. 
 
Al vele jaren verzorgt onze EHBO-Vereniging de JEUGD 
EERSTE HULP  - A   lessen  voor de leerlingen van groep 8 
van de basisscholen in Leersum.  
De theorielessen worden gegeven door de groeps- 
leerkrachten. Dit  met behulp van een werkboek en het 
digitale schoolbord met video ondersteuning.  
Het grote voordeel van dit systeem is dat het werkboek dat 
de leerlingen hebben ook op het digitale schoolbord getoond 
kan worden. 
Bij diverse onderwerpen kan er door één klik direct een 
duidelijk op kinderen gebaseerd instructiefilmpje getoond 
worden.  
Jaarlijks zal de jeugd van Leersum dit belangrijke stukje 
onderwijs van ons meekrijgen.  
In ±14 theorielessen van één uur en 14 praktijklessen 
moeten ze zoveel geleerd hebben dat ze het examen met 
goed gevolg kunnen afleggen. 
De praktijklessen zijn afgelopen jaar gegeven door Irene Eggink.  
62 Leerlingen in Leersum zijn in juni 2015 geslaagd voor het diploma jeugd EHBO A. 
Daarnaast verzorgt Irene Eggink de coördinatie tussen de scholen, leerkrachten, en het bestuur 
van de EHBO.  
 
Om de handgreep van Heimlich goed te kunnen oefenen heeft       
Irene Egging de EHBO vereniging een speciaal oefenvest 
geschonken ter gelegenheid van het 80 jarig jubileum van de 
vereniging.  
 
In de lessen is ook het reanimeren opgenomen. Het 
reanimeren wordt in de praktijklessen wel geoefend maar is 
nog geen examenstof. 
 
 

 

Gelaagde leerlingen De Hoeksteen 2015 
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Hart Veilig Leersum 
Voor Leersum door Leersum 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
In de pers hebt u ongetwijfeld gelezen over het reanimatieproject  voor een “Hartveilige 
gemeente Utrechtse Heuvelrug.”  
Dit project is begonnen door een initiatief van de EHBO vereniging Maarn-Maarsbergen samen 
met de Lions club. Mede door het Rode Kruis Utrechtse Heuvelrug komt dit project nu in alle 
dorpen van onze gemeente. 
 
In Leersum wordt daar hart aan gewerkt. 
Roel Zaaijer en Heleen Loef zijn hier druk mee bezig. 
 
Snelle hulp. 
Dagelijks krijgen 300 mensen een hartstilstand. Omdat in zo’n geval elke seconde telt, is het 
belangrijk dat reanimatie zo snel mogelijk kan worden opgestart. Burgers kunnen hierbij een 
belangrijke rol spelen. Om dit mogelijk te maken alarmeert de RAVU (Regionale Ambulance 
Voorziening provincie Utrecht) sinds 2013 ook burgers bij een reanimatie. 
Samen met de Stichting HartslagNu. Is een gezamenlijk systeem opgezet waarmee burgers 
kunnen worden ingezet die hulp willen en kunnen bieden in geval van een reanimatie.  

Hoe werkt het. 
Zodra de meldkamer een bericht krijgt voor een reanimatie worden er behalve 2 ambulances 
ook een aantal vrijwilligers in een straal van zo’n 500 meter van het slachtoffer opgeroepen 
om te gaan reanimeren en/of de dichtstbijzijnde AED te halen. Op deze manier komt de hulp 
snel op gang, immers elke seconde telt. 

Deze vrijwilligers zijn uiteraard in het bezit van een geldig reanimatiediploma en hebben zich 
aangemeld bij de Stichting HartslagNu. Dit gebeurt met een speciaal volledig 
geautomatiseerd alarmeringssysteem en hierdoor kan men veel eerder de reanimatie starten.  

Zodra de  verpleegkundigen van de ambulance arriveren zullen ze vragen nog even door te 
gaan totdat zij klaar zijn om de reanimatie over te nemen.  

Heb je geen geldig reanimatie diploma, geef je dan op voor een reanimatie/AED cursus. 

De AED’s.                                                                                                                
Zodra alle financiële middelen er zijn komt er in Leersum op 4 plaatsen een AED die 24 
uur per dag 7 dagen per week bereikbaar zijn. Bovendien zullen er een aantal AED’s beperkte 
uren bereikbaar zijn. 
Iedereen kan zich  aanmelden door het invullen van het inschrijfformulier op 
www.hartveiligleersum.nl   Hier staat ook de nodige informatie voor Leersum. 

Voor Doorn zie www.hartveiligdoorn.nl en voor Amerongen www.hartveiligamerongen.nl                                                               

Kijk voor meer informatie op www.hartslagnu.nl                              
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Nieuwe EHBO cursus 
 
Op 12 januari 2016 start er weer een nieuwe EHBO cursus 
(bij voldoende aanmeldingen). 
Deze cursus zal gegeven worden in 12 lessen lesavonden van 20.00 – 22.00uur 
In het “Cultuurhuis De Binder”in Leersum. 
De kosten voor deze cursus bedragen € 170,- incl. boek, examen en 
oefenmateriaal. 
Veel zorgverzekeringen vergoeden deze cursus geheel of gedeeltelijk. 
Aanmelden of meer informatie bij info@ehboleersum.nl  
 
 
De poep bereikt de ventilator 
 
Heleen Loef-Zandvliet en Monique Hartogsveld-Boekel  
Prijs: € 20,05 
Titel: De poep bereikt de ventilator 
Auteur: Heleen Loef-Zandvliet en Monique Hartogsveld-Boekel  
Categorie: Verhalen 
Geïllustreerd: Ja 
Uitvoering/formaat: Paperback A5 
Aantal pagina's: 252 
ISBN: 9789402214710 
Verschijningsdatum: 6 februari 2015 
Waardering: Wees de eerste die een waardering geeft!  
Kijk onder het tabje Reviews. Prijs: € 20,05  

Samenvatting                                                                                                                             
Wat doet het met je, als je als militair op uitzending gewond raakt? In Nederland is binnen een 
kwartier de ambulance aanwezig en ben je snel in het ziekenhuis. Daar is alle apparatuur 
aanwezig voor het vaststellen van een diagnose. In een oorlogsgebied gaat dat niet altijd.  
Lotuskring GTG is opgeleid in het grimeren en spelen van militaire oorlogsslachtoffers. De poep 
bereikt de ventilator is een bundeling van lotusverhalen, geschreven 
door twee lotussen die veel met defensie op oefening zijn geweest. De 
‘Wist u dat’-jes zijn de uitspraken van militairen tijdens hun opleiding 
voor CLS en PTLS.  

Enkele uitspraken van militairen. 
 
Ik zie geen plas en urine. 
Ze moet liggen op dat 'ruggemergelding' met klittenband. (wervelplank) 
Ik denk dat je nek gebroken is, maar het komt wel goed. 
Ik haal even je tong eruit, dan kan ik een mayo-tube plaatsen. 
De pols is 102. Dus ik ga de broek open doen en haar kisten los en het 
horloge af. 
 
Dit boek is te bestellen bij 
boekscout.nl 
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OEFENAVONDEN  2015/ 2016:   

 
Data Onderwerp Door Waar 

16 sep. Letsels bij ouderen 
 (denk aan dementie) 

Rob Entjes Vergaderzaal 2 

14 okt.     Verrassing Rob Entjes Vergaderzaal 2 

18 nov.     Sportletsels   
(in combinatie met verbandleer) 

Rob Entjes Vergaderzaal 2 

9 dec.     Letsels bij kinderen Rob Entjes Vergaderzaal 2 

20 jan.      Carrousel met lotus Rob Entjes Vergaderzaal 2 

17 febr.     Dierenletsels Rob Entjes Vergaderzaal 2 

23 maart   Sport blessures 
 

Rob Entjes Vergaderzaal 2 

13 april     Alcohol en drugs met een lotus   Rob Entjes Vergaderzaal 2 

20 april Jaarvergadering Bestuur Vergaderzaal 2 

 
Reanimatie les 9 maart en 30 maart ( op inschrijving) 
 
Herhalingsles Wandelletsel zaterdag 31 oktober.  
 
AED’s. . . . . WAAR HANGEN DIE IN LEERSUM. 

 
ALBERT HEIJN   HONINGRAAT 57  - uitsluitend tijdens openingstijden.   

  
TENNISPARK LARSHEIM    PLAGGEBERG  als kantine/kleedruimte open is. 

 
FYSIOTHERAPIE VERHOEVEN    MEESTER BOSWG 14  tijdens praktijkopening. 

 
SOMATIC-FYSIOTHERAPIE  POMPLAAN  1 tijdens praktijkopening. 
 
CAMPING DE BOTERBLOEM AMERONGER WETERRING 2 1 tijdens openingsuren 

 
S.C.&C. “DE BINDER”   HOFLAAN 29  uitsluitend tijdens openingstijden.     

 
SPORTTERREIN HDS  WILDBAAN 2   als kantine/kleedruimte open is. 
 
MICHAELHUIS KERKPLEIN 1 uitsluitend als ruimte open is. 
 
 
Het aantal bedrijven dat een AED heeft breidt zich nog steeds uit, daarom is het niet mogelijk alle 
adressen aan te geven.  
 
 
 
 



LEDEN MET EEN GELDIG DIPLOMA

Wegens privacy redenen is deze pagina leeg.
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 Pannenkoekenhuis LEERSUMS LAARSJE 

Pannenkoeken       Broodjes       Vleesgerechten 

Kerkplein 6         Openingstijden 

3956 BW Leersum   di, wo, do 12.00 – 20.00          
Tel 0343 453967   vr, za, zo  10.00 – 20.00 
leersumslaarsje@planet.nl                   juli en augustus 
www.leersumslaarsje.nl  di. t/m zo  10.00 – 20.00
                       maandag gesloten 
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INHOUDSOVERZICHT   VAN  DE  BLAUWE  EHBO  TASSEN. 
 

 
                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

  

Eerste benodigdheden 

Alcohol doekjes                
Metaal waren                          
keycord  voor  schaar 

Diverse pleisters 

Maandverband en paracetamol 
 
 
Diverse pleisters 

Coldpack                                          
Reserve snelverbanden 
 

Reserve verbandmiddelen 
Driekante doek 
Vochtige washandjes 

Benodigdheden voor  
wandelletsels 

Steriele gaasjes 5 x 5 en 10 x 10 

Niet verklevend wondverband 

Metaline gaasjes 

Isolatiedekens 
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   Klavertje4 recreatieappartementen 
   Lia van de Lagemaat 
   Boerenbuurt 36 
   Leersum             
              
              
       info@klavertje4leersum.nl           
       www.klavertje4leersum.nl  
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HULPVERLENING BIJ EVENEMENTEN.                                                            

Hierbij een vriendelijk doch tevens dringend verzoek aan alle leden om het team van 
hulpverleners te komen versterken. Dan komt het niet steeds op dezelfde schouders terecht!   
Wij weten zeker dat er leden zijn die er tegenop zien om hun kennis en vaardigheid in praktijk te 
moeten brengen.  

Tegen hen zou ik willen zeggen: Schroom niet,  ga gewoon eens assistentie verlenen als 
vrijwilliger bij verschillende evenementen.  
Binnen de vereniging zijn Roel en Jan het aanspreekpunt en zorgen er voor dat er bij activiteiten 
in Leersum e.o. (op verzoek) voldoende EHBO’ers rondlopen.  
Op onze vrijwilligers wordt meer en meer een beroep gedaan omdat o.a. scholen, verenigingen 
en bedrijven maar ook de gemeente het steeds meer als een normale zaak gaan zien dat er bij 
hun activiteit(en) of evenement(en) EHBO’ers aanwezig zijn. 

 
Voor je het weet ga je het leuk vinden..  

 
Hoe gaat dit hulpverlenen in zijn werk? 
Je gaat samen met een ervaren EHBO’er naar een evenement. Van jou en je collega  
wordt verwacht dat je na een ongeluk(je) met lichamelijk letsel EHBO – assistentie ver- 
leent. Het is zeker niet de bedoeling (en dat wordt ook niet van je verwacht) dat je 
je presenteert als dokter, masseur of apotheker! 
 
Waar verlenen wij assistentie? 
Wij verlenen assistentie o.a. bij:  
Koningsdag, avondvierdaagse, bloemencorso, evenementen bij  ‘Bartiméus’ in Doorn, diverse 
volleybal toernooien, uitvoering van muzikale concerten, wielerwedstrijden voor de Jeugd, Battle 
of the Small Autoshow, schoolsportdagen, landelijke karate 
wedstrijden en examens, jazzballet uitvoeringen, devilstrain 
loop evenement, kerstmarkt etc. etc. 
Als vereniging zijn we in het bezit van een mobiele telefoon 
zodat het gemakkelijk is, indien nodig, elkaar op te roepen 
of direct een ambulance te regelen. 
Voor grote evenementen zijn we in het bezit van 8 porto’s 
Er wordt altijd gewerkt in tweetallen, dus je komt er nóóit 
alleen voor te staan!  
Het is gezellig, leerzaam en je leert je mede - EHBO’ers 
beter kennen.  

 
Roel Zaaijer – activiteitencoördinator -   0343-461298 / 06 10869204 
Jan van den Broek            0343-456058 / 06 21234280  
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Pleisters voor moeilijke plaatsen 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pleister plakken
vingergewricht

Pleister plakken
vingergewricht

Pleister plakken
duimgewricht

Pleister plakken
duimgewricht

Pleister plakken
vingertop

± 1.5 cm
± 1.5 cm

± 3 cm

Pleister plakken
vingertop

Pleister plakken
vingertop

Pleister plakken
vingertop

Pleister plakken
neus

± 4 cm

Pleister plakken
neus

Pleister plakken
vingergewricht

± 1.5 cm

± 1.5 cm

Pleister plakken
duimgewricht

± 4.5 cm

± 1.5 cm

Pleister plakken
vingerknokkel

± 6.5 cm

± 1.5 cm

Pleister plakken
vingerknokkel

Pleister plakken
vingerknokkel
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 BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS 
 
 

ALLEEN BIJ ALARM 
ALS ELKE SECONDE TELT  1 – 1 – 2 
(algemeen alarmnummer voor dringende hulp) 

Ambulance 
(2e alarmnummer) ………………….. 030 – 2332222 

Brandweer 
(2e alarmnummer)…………………… 030 – 2883311 

 
Politie geen spoed ……………………… 0900 – 8844 
 
Huisartsen: 
R. Koole                    ....... 452140 
A. Loos                  .….. 451495 
Mw. C. v.d. Burg        …... 451388 
Indien een arts niet te bereiken is kunt u bellen met  0900 1515 
 
Tussen 17.00u en 08.00 uur  en in het weekeinde : 
 
Huisartsenpost:  
Ede ...........  0318 – 434444 
Zeist ............  0900 - 4301430 
 
Tandartsen: 
O. Kroese   …………….  451635 
H. v. Zetten   …………….  457257 
Dental care   …………….  452675 
Hoflaan Tandartsen            …………….  457542 
 
Apotheek: 
De Drie Leliën   ……………. 453850 
www.apotheekdedrielelien.nl 
 
 
DE VIJF BELANGRIJKE PUNTEN. 
 
1. OP GEVAAR LETTEN 
 
2. NAGAAN WAT ER IS GEBEURD / WAT IEMAND MANKEERT 

 
3. HET SLACHTOFFER GERUSTSTELLEN 
 
4. ZORGEN VOOR DESKUNDIGE HULP 
 
5. IEMAND HELPEN OP DE PLAATS WAAR HIJ LIGT OF ZIT 
 

 
 

 


