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Beste leden, 
 

Wat gaat het snel een maand vliegt voorbij. Zo wens je eenieder nieuwjaar en zo ben je alweer bezig met 
carnaval. En dus weer een drukke periode voor onze hulpverlening. Twee EHBO-cursussen met een examen 
afgesloten en werken alweer toe naar de Algemene Ledenvergadering op 21 maart 2023. Februari we gaan 
de uitdaging weer aan en we hebben er weer zin in. 
 

Algemene Ledenvergadering 21 maart 20231. 
Op   houden we weer de Algemene Ledenvergadering. Nu voortaan een maand eerder en dit heeft te maken 

met het afsluiten en bekend stellen van ANBI-gegevens en ons beleidsplan via de website. De locatie is nog 
even onduidelijk en zal op de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering bekend gesteld worden. Dit 
heeft ook te maken met het aantal leden dis aanwezig zijn. Vandaar dat wij jullie vragen of uzelf aan of af te 
melden bij het secretariaat, liefst via de mail info@petrusdonders.nl of 06-46016737 (indien niet anders 
kan). 
 

Lessen in februari. 
De Spijkerbeemden op woensdag 1-2-2023; Letsels en Ziekten in de circulatie 
’t Sant op dinsdag 7-2-2023; Reanimatie EHAK en Eerste Hulp kinderen, inschrijven verplicht! 
’t Sant op dinsdag 14-2-2023; Hercertificering lesavond, alleen toegankelijk op uitnodiging! 
 
Geslaagden cursus Diploma Eerste Hulp. 

Op 12-12-2022 hebben wij de cursus Diploma Eerste Hulp afgesloten met een examen op de Universiteit 

van Tilburg . De cursus werd gegeven aan de bestuursleden van TOP. 
 
Zes leden zijn die dag geslaagd en een lid was nog niet competent. 
Op 11-01-2023 heeft ook deze een herexamen gedaan en is inmiddels 
geslaagd. 
 
Anouk, Claire, Tamas, Peije, Timo, Jip en Frank  alsnog gefeliciteerd met 

jullie behaalde resultaat. 
 
Instructeurs en lotussen bedankt voor jullie inzet. 
 
 
 

 

Op 30-01-2023 heeft onze eigen opleiding hun examen voor het Diploma Eerste Hulp gedaan. 
 
Er waren 8 kandidaten en 3 externe herexamen kandidaten. Van onze 
eigen opleiding zijn er twee nog niet competent. 
 
Vera, Lindy, Angela, Wendy en Rob gefeliciteerd met het behalen van het 

diploma.  
Vier van deze groep gaan verder in de eerstehulpverlening, succes en 
welkom bij de eerstehulpverleners van onze vereniging. 
 
Ook bedanken we de instructrice en de lotus voor hun inzet. 
 

 

Facturen lidmaatschap 2023. 

Onlangs heeft onze penningmeester de facturen per mail/digitaal aan de leden verzonden m.u.v. enkele 
leden die geen internet hebben. 
Het verzoek van de penningmeester om deze factuur zo snel mogelijk over te maken. Namens de 
penningmeester alvast bedankt. 

                                                
1 Datum aangepast, verkeerde datum moet 21-03-2023 zijn. 
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Lezing op 28 maart 2023. 
Op dinsdag 28 maart 2023 aanvang 20:00uur is er een lezing. Deze stond aanvankelijk gepland op 22 
november 2022. De lezing over alcohol & drugs wordt gegeven door Novadic-Kentron en ‘t beloofd een 
interessante en leerzame lesavond te worden. Ook voor onze eerstehulpverleners, een avond om bij te 

wonen en misschien wat meer informatie te krijgen naast de cursus alcohol & drugs welke deze binnenkort 
gaan volgen. 
Graag uzelf opgeven bij opleidingen@petrusdonders.nl zodat wij een indicatie hebben van het aantal 
personen i.v.m. de beschikbare ruimte. 
 
Hercertificering. 
Voorheen waren er twee hercertificeringsdatums voor de diploma’s en certificaten. Sinds enige tijd is het 

diploma of certificaat geldig vanaf de dag dat men examen heeft gedaan. Gevolg is dat er meerdere 
lesavonden Hercertificering worden georganiseerd door het jaar heen.  
Sinds de Corona periode hebben wij een lesavond Hercertificering georganiseerd om de leden te zien 
voordat de hercertificatie werd aangevraagd. En dit is vanaf beide kanten goed bevallen. Het nieuwe diploma 

of certificaat werd vervolgens aangevraagd.  
De instructeurs die deze avonden hebben georganiseerd hebben toch enig aanpassingen voorgesteld die  
doorgevoerd worden. 

 
We gaan uit van twee groepen, een groep (I) welke regelmatig de lesavonden hebben bezocht en de andere 
groep die zeer minimaal of helemaal niet zijn geweest. Dit houdt in dat indien van toepassing er twee 
verschillende avonden worden georganiseerd. Voor groep I op dezelfde basis als nu waarbij de instructeur 
de leden/kandidaten op deze avond ziet en de aanvraag ingediend wordt. Voor groep II, komt er een 
wijziging. Meestal betreft het (betalende) leden die niet of zeer minimaal zijn geweest. De hercertificering 

zal niet zonder meer gebeuren maar zal tijdens de lesavond “getoetst” worden door de instructeur of de 
kennis en vaardigheden voldoende aanwezig zijn. Indien bij nader inzien kennis en vaardigheden 
onvoldoende worden beoordeeld, kan het lid, na overleg opgegeven lesavonden volgen (uit lesrooster) 
waarna eventueel de aanvraag wordt ingediend. 
Let wel externe leden die een zgn. competentie-toets komen afleggen, zijn buiten de hercertificeringskosten 

ook eventuele meerkosten verschuldigd wil men deze avond volgen!!!!  
 

Reanimatie volwassenen lesavonden. 
Er zijn wijzigingen in het volgen van de reanimatielessen. Voorheen werden er lessen gehouden van twee 
uren. Tijdens deze lessen werd veelal een “beginnerscursus” gegeven waarbij overige aspecten weinig of 
niet werden behandeld. Denk hierbij aan, slachtoffer ligt in een moeilijke bereikbare plaats of de AED doet 
niets, enz. Voortaan worden de lessen gegeven in casus vorm. En de duur is nog maar 50 minuten voor zes 
leden. 
Dit houdt in dat er zes leden van 20:00 tot 20:50 uur de les volgen en andere zes van 21:00 tot 21:50 uur. 

Je bent verplicht je op te geven bij opleidingen@petrusdonders.nl en in volgorde van binnenkomst wordt de 
lesavond gevuld.  
Onnodig om te vermelden dat men zonder in te schrijven of uitnodiging NIET wordt toegelaten tot de 
lesavond. Zes kandidaten is het maximale aantal per instructeur! 
 
EHAK-lesavonden. 

Deze lesavonden zijn voor de EHAK als de EHBO leden. Lange tijd is voor de EHBO’er de EHAK niet 
bijgehouden omdat de lessen zich voornamelijk richtten op volwassenen. Aangezien de EHBO’er ook in bezit 
is van een EHAK-certificaat dienen zij deze les eveneens te volgen. 
Ook omdat op de reanimatie voor volwassenen, de reanimatie aan kinderen niet meer wordt behandeld. Met 
andere woorden zowel onze EHAK leden als EHBO leden dienen minimaal 1x per jaar deze EHAK-les 
“verplicht” te volgen om voor hercertificering in aanmerking te komen.  
De EHAK-lesavond duurt twee uren, van 20:00 t.m. 22:00 uur en in een uur wordt de reanimatie en het 

andere uur de eerste hulp behandeld. De instructeur bepaald bij de eerste hulp de onderwerpen. Indien er 
vooraf behoefte is om een onderwerp te bespreken maak dit kenbaar bij de instructeur. 
De lesavond EHAK wordt gegeven aan maximaal 12 leden en men dient zich hiervoor in te schrijven bij 
opleidingen@petrusdonders.nl  Onnodig om te vermelden dat men zonder in te schrijven of uitnodiging 
NIET wordt toegelaten tot de lesavond. Twaalf kandidaten is het maximale aantal per instructeur! 
  
Namens bestuur: 

René Suppers 
Voorzitter  
Kath. Ver. EHBO Petrus Donders Tilburg 
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