Voorwoord:
Het voorjaarsseizoen is alweer voorbij. We kijken weer uit naar een mooi en interessant nieuw
cursusjaar.

Jip
Dit is Jip…….

Jippie, dacht
“joepie” een
speelkameraadje……
Maar niet alle hondjes zijn
even sociaal.

Een aardige vleeswond.
Maar het gebeurt in het
weekend. Wat doe je dan?
Gelukkig had Rianne de
Jong een 1e hulp doos in
huis en kon ze het pootje
netjes verzorgen. Tja, je
verwacht toch niet dat je je
hond moet verbinden?
Maar…… altijd goed om
een 1e hulp doos in huis
te hebben. Jip is er in
ieder geval goed mee
geholpen. De wond is
inmiddels genezen en de
politie is gewaarschuwd
voor een agressieve hond in
de buurt. Helaas…….
www.ehbo-duivendrecht.nl

Pleister in kleur
Eindelijk te koop: een eigen pleister voor elke huidskleur.
Het Nederlands Albert Schweitzer Fonds brengt pleisters op de
markt in verschillende huidskleuren. Met de opbrengst worden
lokale gezondheidsprojecten in Afrika gefinancierd.
Het is, volgens het Nederlands Albert Schweitzer Fonds (NAFS),
voor het eerst dat er pleisters in meerdere huidskleuren verkocht
worden in Nederlandse drogisterijen. “Iedereen is gelijk, maar niet
iedereen is hetzelfde. Daarom is het heel vreemd dat er tot nu toe
slechts één kleur pleisters verkocht werden.”

Ziekte van Lyme
Onderzoek naar ziekte na tekenbeet
Het AMC is in samenwerking met het RIVM een landelijk
onderzoek gestart naar hoe vaak een tekenbeet tot ziekte leidt.
Dat een tekenbeet Lyme kan veroorzaken weten de meeste
mensen. Maar de kleine beestjes kunnen nog veel meer
ziekteverwekkers overbrengen. Zo draagt een teek soms ook
parasieten, bacteriën en virussen bij zich. Klachten kunnen zich
een paar dagen tot weken na de beet openbaren. Het is in
Nederland niet bekend hoe ernstig de klachten zijn en of ze de
ziekte van Lyme beïnvloeden.

Oproep hulpverleners
Wij bieden als vereniging ook EHBO aan bij kleine evenementen.
We zijn er nog niet echt veel mee bezig, maar zo nu en dan
komt er een aanvraag binnen. Het lijkt ons een goed idee om
een poule te maken van mensen die wel een keer ingezet willen
worden voor zo’n evenement. Dan weten we wie we daarvoor
kunnen benaderen.
Je kunt je opgeven bij Hanneke Baars met de volgende
gegevens:
Naam, telefoonnummer en toestemming om in een whatsapp
groep te worden opgenomen. Mail je gegevens naar:
hulpverlening@ehbo-duivendrecht.nl.
Als je vragen hebt kunt je Hanneke gerust mailen of bellen
(06 49916461)

Binnenkort ontvang je het schema voor het komende seizoen.
Wij wensen ieder een fijne zomer toe met weinig ongevallen.
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