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Tilburg Juni-2016 
 
Leden van EHBO vereniging Petrus Donders.  
 
Vakantie en wij wensen jullie alle een fijne, zonvolle en eerste hulp vrije vakantie toe.  

 
Het nieuwe seizoen 2016/2017 komt eraan en we willen met frisse moed starten 

om er een leerzame, ondersteunende periode van te maken.  We hebben ons 
uiterste best gedaan  er iets moois van te maken .Aan ons instructeursteam zal 
het niet liggen.  

Wij zien jullie graag weer terug in september . 
 

 
Wijzigingen van gegevens. 

Wij jullie verzoeken jullie wijzigingen van bijv. adres kenbaar te maken via het 
inschrijfformulier op de website. In het scroll-menu, kan men naast 
aanmelden/wijzigen een keuze maken wat gewijzigd moet worden en c.q. 
waarvoor contact nodig is.  Helaas moeten we constateren dat we soms 
aanlopen tegen afwijkende gegevens waardoor informatie of hercertificeringen 
(verlengingen) niet aankomen. 

 
Wijzigingen Oranje Kruis per  1-9-2016. 

Met de start van het nieuwe seizoen zijn er ook wijzigingen vanuit het Oranje 
Kruis. De kosten voor hercertificering (verlenging) van diploma of certificaat zijn   

€ 14,95 en de kosten voor (her)examen EHBO diploma € 40,00.                     
Deze kosten worden door het Oranje Kruis bij ons in rekening gebracht. 
 Ook is er  per 1 juli een nieuwe uitgave van het Oranje Kruis boekje, 27e druk. 

Hierin zijn de wijzigingen in de reanimatie regelgeving opgenomen. Ook de 
Nationale Bond EHBO komt met een nieuwe uitgave van EHBO leren & doen 2e druk gebaseerd op 
de nieuwe richtlijnen voor Eerste Hulp en de nieuwe eindtermen van het Oranje Kruis. 
 
Hercertificering. 

Andere wijziging is dat de hercertificering (verlenging) van het certificaat of 
diploma weer geschiedt aan de hand van competenties. Dit wordt eenmaal per 

jaar gecontroleerd door het Oranje Kruis. Bekeken wordt hoe wij als vereniging 
hiermee omgaan en op welke wijze dit door de instructeur wordt beoordeeld.  
In twee jaren moet men alle competenties hebben gedaan. Met uitzondering 
van de competenties zoals, vijf belangrijke punten, stoornissen in het 

bewustzijn, stoornissen in de ademhaling, stoornissen in het bewustzijn en de ademhaling, actieve 

bloedingen en shock deze moeten elk jaar behaald worden. 

 
Opzet herhalingslessen of oefenavonden i.v.m. hercertificering. 

In het rooster achter de lesthema’s staan wederom de competenties vermeld welke 
tijdens de herhalingsles behandeld worden. 
Tijdens het kaderoverleg over de afstemming van het  rooster hebben wij zoveel 
mogelijk de competenties verwerkt. Volgend jaar zal dit op dezelfde wijze 
gebeuren. Ons advies: volg door het jaar heen de lessen en zoals het nieuwe 

rooster nu is opgesteld zal er weinig in veranderen.  
 
 
Presentiekaarten. 
Dit brengt ons bij de nieuwe presentiekaarten. 
Met ingang van  1 oktober 2016 ontvangt iedereen een nieuwe presentiekaart, uiteraard tegen 

inlevering oude kaart. Aan een kant van de kaart staan de competenties vermeld en aan de andere 

kant de ruimte voor aftekening van de gevolgde lessen. 
Wij verzoeken iedereen om de kaart in te vullen omdat wij deze gegevens nodig hebben bij het 
aftekenen van de kaart. De meeste gegevens staan op je diploma of certificaat.  
 
  

https://www.bing.com/images/search?q=oranje+kruis&view=detailv2&&id=D70C26B8967956E647F351494F09660BDC68255D&selectedIndex=7&ccid=nrAjRVje&simid=608020834443658688&thid=OIP.M9eb0234558de6a231fc07adb539beb56o0
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Invullen van: 
Afstempelzijde, hierop wordt door de kaders de lessen afgestempeld. Er staan 6 
vakken t.b.v. competenties: 1. Vijf belangrijke punten en 2. Vitale functies. Deze 
worden slechts eenmaal per jaar afgestempeld, hierbij wordt gekeken naar de 
verlengingsdatum. Volgt men deze lessen meerdere malen dan volgt aftekening in 
de vakken 1 t/m 18.  

 

Competentiezijde: hierop staan de competenties vermeld met de mogelijkheid om 
deze bij te houden. Het volgen van de juiste competenties is een eigen 
verantwoordelijkheid, vandaar dat deze erop staan. Zo kan men ook bijhouden welke 

men nog moet volgen of eventueel moet afleggen in een competentie les (zie uitleg 
herhalingslessen of oefenavonden).  

 
Inschrijflijsten. 

Inschrijflijsten, voor aanvang van de oefenavonden/herhalingslessen liggen deze 
klaar. Deze zijn anders van opzet dan gewend. Achter de naam/adres/woonplaats 
gegevens staan nu vakjes voor aftekening van de gevolgde competenties. Deze lijst 
wordt gebruikt voor bijhouden aanwezigheid oefenavond en aftekening competenties. 
Deze wordt in de administratie opgenomen en opgeslagen. Hiermee kunnen wij bij het 
Oranje Kruis de competenties van onze leden aantonen.  

Deze lijst niet gebruiken voor het doorgeven van eventuele wijzigingen! 
 
Herhalingslessen en/of oefenavonden. 
Voor dit seizoen hebben we getracht om een gevarieerd aanbod van lessen te maken en dit is in 

onze ogen gewaarborgd. Ook zijn hierin wat nieuwe lessen, zoals: 
 Voor de verlengingsmaanden (april-oktober) organiseren we in de maand vooraf gaande 

aan de hercertificering (verlenging) een competentie-avond leden, voor EHBO en/of EHAK 

deze kunnen hierop inschrijven. Dit geschiedt in overleg met het secretariaat en is zoals 
aangegeven op inschrijving. 

 De competentie-toets blijft nog steeds mogelijk en zal eveneens in overleg met het 
secretariaat worden afgesproken. Afgelopen periode is hier slechts sporadisch gebruik van 
gemaakt. 

 Voor de herhalingslessen, BLS/AED-PBLS, AED bediener, EHAK-EH en EHAK-PBLS kan men 
inschrijven het zij op de locatie of via de website en zelfs via mail info@petrusdonders.nl.   

 Wij verzoeken u  zoveel mogelijk via de website in te schrijven. Na inschrijving via website 
of mail ontvangt u een bevestiging dat u staat ingeschreven voor aangevraagde 
herhalingsles. Ongeveer een week vooraf ontvangt u een uitnodiging als herinnering voor 
deze herhalingsles.  

 BLS/AED-PBLS, toegankelijk voor EHBO gediplomeerden of certificaat EHAK of AED 

bedienaar. 

 EHAK-EH, toegankelijk voor EHAK gecertificeerde en EHBO gediplomeerde. 
 EHAK-PBLS, toegankelijk voor EHAK gecertificeerde. 

Houd er rekening mee dat de lessen slechts gevolgd kunnen worden door leden die in bezit 
zijn van de genoemde aantekening en uitgenodigd zijn voor deze avond. 

Helaas moeten wij voor bovengenoemde herhalingslessen een maximum aanhouden. Dit heeft te 
maken met kwaliteit van lesgeven. Ook worden door Oranje Kruis en/of Nederlandse Reanimatie 
Raad voorwaarden gesteld, zoals hieronder aangegeven wordt. 

Dit houdt in voor: 
 BLS/AED-PBLS maximaal 10 personen, 
 EHAK-PBLS maximaal 10 personen en  
 EHAK-EH 16 personen.  

 Bij inschrijving voor deze herhalingslessen geldt dat, indien we het maximum hebben 
bereikt. Leden die voor de eerste keer aanmelden voorrang hebben boven leden die de 

herhalingsles al gevolgd hebben. Uiteraard gebeurt dit in overleg. 

 In verband met wijzigingen in de hercertificering of verlengingen komen de aantekeningen 
die men verdiende met inzet bij evenementen te vervallen met ingang van 1 juli 2016. 

 
  

mailto:info@petrusdonders.nl
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Lezing op 26 oktober 2016. 
Dit jaar hebben wij voor al onze leden een lezing over Drugs en Alcohol oftewel 
Eerste hulp bij Drugs en Alcohol in het uitgaansleven. 
Deze avond wordt gegeven door Novadic Kentron. Enkele leden van onze 
vereniging hebben op een regiobijeenkomst Van NB EHBO deze lezing 
bijgewoond en waren er zeer over te spreken. Zeer informatieve en duidelijke 
uitleg. Dus hierbij een oproep aan alle leden om deze avond op te nemen in de 

agenda. Deze avond kan geschaard worden onder vergiftigingen (3m).  
 
Sinterklaas. 

Op zondag 20 november zal de goed heilig man weer een bezoek brengen aan 
EHBO vereniging Petrus Donders. In wijkcentrum De Spijkerbeemden zal hij de 
kinderen van de leden verrassen. 
Inschrijfformulieren zijn voorhanden op de herhalingslessen en zullen  per mail 

aan de leden verzonden worden 
 
 
 

 
Vrijwilligers! 

 
Onze EHBO vereniging wordt gerund door vrijwilligers en voor 
vrijwilligers! Zoals bij alle verenigingen speelt is hier een tekort aan. 
Maar om onze toekomst te kunnen waarborgen en bijvoorbeeld  het 

90 jarig bestaan (over drie jaren) is het wenselijk de volgende  
uitbreiding te krijgen: 

 

 In het bestuur is de voorzittersfunctie  nog vacant, 
 Bij de vaste hulp brigade is, vanwege de vele aanvragen, uitbreiding noodzakelijk, 
 Onder de leden interesse in instructeur of lotus van het Oranje Kruis, 
 Meedenkers in de commissie EHBO Petrus Donders 90 jaar! 

 
Een vereniging valt of staat, door en voor vrijwilligers!! Dus kom op en laat ‘ns wat van je horen.  
Via 013-2114885 (voicemail) of mail info@petrusdonders.nl   

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
  

mailto:info@petrusdonders.nl
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Tot slot nog even een korte opsomming. 

 Wijzigingen gegevens doorgeven via web-site. 
 Het Oranje Kruis heeft de prijzen voor hercertificering en (her)examen verhoogd. 
 Nieuw Oranje Kruis boekje 27e druk per 1 juli. 
 Ook nieuw EHBO leren & doen 2e druk per 1 juli van de Nationale Bond EHBO. 
 Hercertificering of verlenging niet via aantal gevolgde lessen maar voldoen aan 

competenties. 
 Wijziging competenties staan (weer) op het lesrooster. 

 Nieuwe presentiekaarten voor alle leden met ingang van 1 oktober 2016 omruilen voor 
oude kaart. 

 Nieuwe inschrijflijsten op de oefenavonden. 

 Opzet oefenavonden of herhalingslessen: 
 Competentie les tbv hercertificering voor EHBO als EHAK, 
 Competentie toets blijft bestaan, op aanvraag, 
 Inschrijven voor herhalingslessen zoals: BLS/AED-PBLS, EHAK-EH en EHAK-PBLS, 

 Maximum inschrijvingen voor herhalingslessen zoals: BLS/AED-PBLS, EHAK-EH en 
EHAK-PBLS, 

 Aantekeningen in ruil voor draaien van diensten bij evenementen, per 1 juli 2016 
te vervallen in verband met wijziging in de hercertificering (verlenging). 

 Lezing op woensdag 26 oktober 2016: Drugs en Alcohol, EHBDU. 
 Vrijwilligers: Vereniging gerund door vrijwilligers, voor vrijwilligers! 

 
 
Inschrijven kan via de web-site! Vanaf begin juli staan de nieuwe data opgenomen in het 
inschrijfformulier op de web-site. Ook inschrijven per mail en op locatie blijft mogelijk!  

Wij verzoeken jullie om nu reeds te plannen dit om teleurstellingen te voorkomen. 
 
Mochten er nog vragen zijn naar aanleiding van deze nieuwsbrief, graag stellen aan het 

secretariaat via de mail of 013-2114885 (voicemail). Uw vragen worden zo snel mogelijk 
beantwoord. 
 
 
M.W.M. Suppers       A.M.W.M. van Gorp 
Int.Voorzitter-Secretariaat      Penningmeester 
 

 
 


