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Beste leden, 
 
Inmiddels is het alweer bijna een 
maand geleden dat wij onze laatste 
herhalingsles hebben gehouden. 
Ondertussen hebben wij niet 
stilgezeten en zijn druk doende 
geweest met het aankomende seizoen 
2017/2018. In bijlage het nieuwe 
rooster voor het aankomende seizoen. 
 
Hercertificeringen. (verlengingen) 
Op 1-oktober-2017 komen een aantal 
leden weer in aanmerking voor 
hercertificering. Tot 22 september 
2017 kunt u aangeven te willen 
hercertificeren. Wij verzoeken dit 
kenbaar te maken middels 
toegezonden aanvraagformulier. Voor 
meer informatie zie het 
aanvraagformulier. 
 
Seizoen 2017/2018. 
Veranderingen die plaatsvinden: 
1. Gescheiden rooster voor EHBO-

leden en EHAK-leden, 
2. Maandelijks een lijst ter inzage 

met daarop de behaalde 
competenties, 

3. Minder competenties per 
oefenavond, 

4. Vermelden herhalingslessen in 
nieuwsbrief, 

5. Reanimatie lessen (inschrijven). 
 
Lessen EHBO-leden. 
1. In het rooster zijn alle lessen 

opgenomen die van toepassing 
zijn voor de EHBO-leden. Dit 
houdt in, op dinsdag- of 
woensdagavond een EHBO-
herhalingsles waarvan eenmaal 
herhalingsles reanimatie 
(volwassenen en kinderen) met 
gebruik AED. 

2. Maandelijks een lijst uitgedraaid 
met daarop de behaalde 
competenties. De uitdraai van de 
lijst geschiedt op 
geldigheidsperiode EHBO-
diploma. 

3. Per oefen- of lesavond worden 
minder competenties behandeld. 
Dit om wat meer te kunnen 
bieden over het onderwerp.  

4. In de maandelijkse nieuwsbrief 
worden de herhalingslessen 
vermeld en de te behandelen 
competenties. Tevens een 
omschrijving van de 
competenties. Hopelijk wordt 
hiermee een stuk duidelijker wat 
er verwacht wordt. 

5. Voor de duidelijkheid hebben wij 
de term BLS/AED-PBLS gewijzigd 
in reanimatie met gebruik AED. 
Tijdens deze lesavond worden 
zowel reanimatie bij volwassenen 
als kinderen met gebruik van AED 
geoefend. 
Wij verzoeken om tijdig de les in 
te plannen en in te schrijven. Per 
voorkeur via internet, op locatie 
blijft eveneens mogelijk. Mocht 
men onverhoopt toch verhinderd 
zijn dan graag een tijdige 
afmelding. 

 
Inhoud reanimatie lessen. 
De reanimatie lessen worden voortaan 
gegeven door 2 instructeurs en het 
aantal deelnemers is maximaal 12 
personen. Dit heeft te maken met de 
eis gesteld door de NRR en anderzijds 
met de eis gesteld door het Oranje 
Kruis. Sinds de invoering van de 27e 
druk is de eerste hulp aan kinderen 
weer opgenomen in het EHBO-
diploma. De EHBO-leden worden 
tijdens deze lessen bijgeschoold voor 
reanimatie en gebruik AED bij 
kinderen. Vandaar dat zonder 
inschrijving het volgen van de 
herhalingsles  niet mogelijk is. Mocht 
zich de situatie voordoen dan nemen 
de instructeurs over het volgen van 
de les een beslissing. 
 
Lessen EHAK-leden. 
Sinds vorig jaar oktober 2016 worden 
de lessen van onze EHAK-leden 
ingepland. Dit om een betere vulling 
van de oefenavonden. De leden 
krijgen vooraf het rooster en kunnen 
aangeven of zij de geplande 
herhalingsles kunnen volgen. Onnodig 
om te vermelden dat deze lijst alleen 
voor de EHAK-leden geld. 
Opmerking. 
Zeker zijn van hercertificering dan 
volg het voorstel zoals ingepland. Om 



 
Nieuwsbrief Juni/Juli 2017  Tilburg, 30 juni-2017 

 

 
EHBO-vereniging Petrus Donders al bijna 90 jaar een begrip in Eerste Hulp. (23 maart 1929). 

Voor meer informatie: www.petrusdonders.nl        
                                 info@petrusdonders.nl  
 

2 

te kunnen hercertificeren heb je 
minimaal 2 herhalingslessen eerste 
hulp en 2 herhalingslessen reanimatie 
met gebruik AED aan kinderen nodig. 
Zover wij in onze ledenadministratie 
kunnen nagaan komen enkele leden 
niet aan de minimale 
herhalingslessen. Om voor 
hercertificering in aanmerking te 
komen hebben wij deze extra 
ingepland. Uiteraard behoord een 
competentietoets tot de 
mogelijkheden maar dan mist u wel 
de nieuwe inzichten bij eerste hulp 
aan kinderen. Dit maakt het trouwens 
ook moeilijker bij een 
competentietoets deze wordt 
afgenomen via de nieuwe richtlijnen 
voor eerste +hulp verlening. Deze zijn 
inmiddels verwoord in de 5e druk 
Eerste Hulp Aan Kinderen.   
 
Lezing 25-oktober-2017. 
Op woensdag 25 oktober 2017 is het 
thema van onze jaarlijkse lezing 
Hersenletsels en wordt gegeven door 
de Hersenstichting. Dit beloofd een 
interessante lezing te worden en 
nodigen wij al onze leden uit om deze 
avond bij te wonen. Gehouden in de 
Spijkerbeemden en aanvang is 
20:00uur. 
 
Aandachtspunt. 
Wij verzoeken al onze leden die de 
oefenavonden bezoeken om tijdig 
aanwezig te zijn. Indien men later 
binnenkomt kan dit de les verstoren 
en kunnen aanwezige leden afgeleid 
worden. 
Tevens om vóór aanvang lesavond uw 
kaart in te leveren bij de medewerker 
zodat deze na toestemming van 
instructeur deze kunnen bijwerken. 
 
Presentiekaarten. 
Het komt voor dat leden de 
presentiekaart vergeten zijn of kwijt. 
Indien men vergeten is kan de 
medewerker een stempel/datum op 
een memo/notiepapier en deze later 
bijwerken. 
Bij verlies vindt niet meteen 
verstrekking van een nieuwe 
presentiekaart plaats, hiervoor neemt 
u contact op met het secretariaat.  

 
EHBO-cursus. 
Is er interesse van mensen in je 
omgeving voor het EHBO-diploma. 
Medio september 2017 starten we 
met een EHBO-cursus bij voldoende 
inschrijvingen. De kosten zijn €175,00 
en zorgverzekeraars dekken de 
kosten geheel of gedeeltelijk 
afhankelijk op welke wijze men 
verzekerd is. Voor meer informatie, 
info@petrusdonders.nl 
 
Werving leden Vaste Hulp. 
Ook binnen onze vereniging zij wij op 
zoek naar Eerstehulpverleners. 
Interesse bel naar de coördinator 
hulpverlening 06-57881006.  
Tevens zijn wij op zoek naar 
vrijwilligers-eerstehulpverleners voor 
uitbreiding vaste hulp. Géén EHBO 
diploma wij verzorgen de opleiding. Is 
echter aan voorwaarden verbonden. 
Voor meer informatie, 
info@petrusdonders.nl 
  
 
We starten weer op woensdag 6-
september-2017 met onze eerste 
oefenavond.  
 
Maar eerst gaan we nog genieten van 
onze vakantie.   
Wij wensen jullie een leerzaam en 
plezierig EHBO-seizoen. 
 
Bestuur Petrus Donders. 
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       2017 

         
datum onderwerp competenties 

         

september  

06-09-2017 Stoornissen in het bewustzijn 7-11 

12-09-2017 Spelvorm (diverse onderwerpen) 9 

20-09-2017 Slachtoffers met meerdere letsels, urgentie bepalen  4-11-15 

26-09-2017 Herh.les Reanimatie en gebruik AED / inschrijven via internet of op locatie. 3-5-6 

oktober  

04-10-2017 Ondersteunend verplaatsen 1-18 

10-10-2017 Steken en beten 21 

18-10-2017 Herh.les Reanimatie en gebruik AED / inschrijven via internet of op locatie. 3-5-6 

24-10-2017 Elektriciteitsletsels en (chemische) brandwonden 16 

25-10-2017 Lezing: Hersenstichting door Mevr. Cindy Steenbergen  

 Herfstvakantie 14-oktober t/m 22-oktober-2017 

november  

01-11-2017 Communicatie 2 

07-11-2017 Melding 112 en drukverbanden 2-4 

15-11-2017 Botletsels 8-18-19 

21-11-2017 Herh.les Reanimatie en gebruik AED / inschrijven via internet of op locatie. 3–5-6 

29-11-2017 Ademhalingsproblemen (letsels/ziekten) 9 

december  

05-12-2017 Geen Les.  

13-12-2017 Ernstige bloedingen en shock 4-10 

 Kerstvakantie 23-december 2017 t/m 7-januari-2018 

         

2018 

         

datum onderwerp competenties 

         

januari         

02-01-2018 Geen Les! 

10-01-2018 Letsels/ziekten 7-11 

16-01-2018 Ernstige onderkoeling & hitteberoerte 12-13 

24-01-2018 Herh.les Reanimatie en gebruik AED / inschrijven via internet of op locatie. 3-5-6 

30-01-2018 Schedel- en hersenletsels 11 

februari  

07-02-2018 Sportletsels en letsels door vallen 8-18-19 

13-02-2018 Geen Les  

21-02-2018 Winterproblemen  7-12-15 

27-02-2018 Herh.les Reanimatie en gebruik AED / inschrijven via internet of op locatie. 3-5-6 

 Carnaval 10-februari t/m 18-februari-2018 

maart  

07-03-2018 Complexe verwondingen 4-15-16 

13-03-2018 Verkeersongevallen  4-8-9 

21-03-2018 Herh.les Reanimatie en gebruik AED / inschrijven via internet of op locatie. 3-5-6 

27-03-2018 Kleine verwondingen 20 

april  

04-04-2018 Ondersteunend verplaatsen 8-11 

10-04-2018 Oogletsels en bevriezingen 12-15 

18-04-2018 (werken met) Stations 14-15 

24-04-2018 Herh.les Reanimatie en gebruik AED / inschrijven via internet of op locatie. 3-5-6 

mei  

02-05-2018 Vakantieletsels 11-13-21 

08-05-2018 Letsels mond, neus en oor. 20 

16-05-2018 Herh.les Reanimatie en gebruik AED / inschrijven via internet of op locatie. 3-5-6 

22-05-2018 Carrousel  10-18 

30-05-2017 Buitenoefening: Hoera, het wordt zomer. Locatie volgt. nader bepaald. 

 Meivakantie 28-april t/m 6-mei-2018 
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AANDACHTSPUNTEN:  

 

1. Rooster is onder voorbehoud, daar waar noodzakelijk worden wijzigingen of annuleringen vermeld. 

2. Competenties: 1. Let op gevaar en 2. Zorg voor professionele hulp komen voor als een rode draad door  

in het programma en komen bij elke oefen- of lesavond aan bod! Vandaar dat deze niet vermeld zijn op het 

schema bij de competenties. 

3. In het rooster zijn alleen Eerste Hulp les- en oefenavonden opgenomen. Eerste Hulp Aan Kinderen (EHAK) is 

voor de Eerste Hulp opgenomen in het Eerste Hulp diploma! En hoeven hiervoor geen aparte herhalingslessen 

meer te volgen. Dit geld niet voor EHAK certificaat bezitters deze ontvangen een lijst met daarop de datums 

welke voor hen van toepassing zijn. 

4. Voor de herhalingsles reanimatie en gebruik AED (BLS/AED-PBLS) hiervoor inschrijven via internet of op 

locatie. Denk u  aan tijdig inschrijven vol=vol, ook aan tijdig afmelden als men plotseling verhinderd is! 

5. Tijdens de herhalingsles reanimatie en gebruik AED wordt reanimatie aan volwassen en kinderen behandeld 

en beoefend.  

6. Achter de les onderwerpen staan de competenties vermeld. Maandelijks liggen er up-date lijsten met daarop 

de behaalde punten op de inschrijftafel, hierop kan men zien welke punten behaald of nog behaald moeten 

worden. Bij vragen hierover gelieve contact op te nemen met het secretariaat. 


