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EHBO-vereniging Petrus Donders 90 jaar een begrip in Eerste Hulp opleidingen en eerstehulpverlening. 
Voor meer informatie: www.petrusdonders.nl         
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Beste leden, 
 
Februari en onze vereniging ligt stil en het is stil. Vreemd, een raar gevoel, geen lesavonden, evenementen en 
bestuursvergaderingen. Daarbij komt ook nog dat we rekening moeten houden met een avondklok. Absurde 
omstandigheden zijn dit. 
 
Lidmaatschap 2021. 
Binnenkort ontvangen jullie de factuur voor de contributie door wat technische strubbelingen konden wij jullie deze niet 
eerder aanbieden. Wij verzoeken deze bij ontvangst zo snel mogelijk over te maken. Alvast bedankt voor jullie 
medewerking.  
 
Bijscholing. 
Sinds 1 januari zijn wij gestart met “Dondersteentje Weetje” om jullie maandelijks via dit informatiebulletin op de hoogte 
te brengen en houden van de diverse eerste hulp onderwerpen als vorm van bijscholing. Dit bulletin wordt verzorgd door 
onze instructeurs. Wat begonnen is als een maandelijkse uitgave wordt nu tweemaal per maand. Telkens een  ander 
thema door een van onze instructeurs. Heeft u vragen of opmerkingen dan graag per mail aan 
opleidingen@petrusdonders.nl en deze worden beantwoord of persoonlijk of via “Dondersteentje Weetje”. 
 

Tevens is het plan opgepakt om alléén voor onze leden een bijscholingsles te verzorgen. De leden ontvangen na de 
aanmelding via de website deze les via de mail. De les is bedoeld om je kennis te testen en bij te houden. Op een apart 
inschrijfformulier, geef je hiervoor je diplomanummer, naam en mailadres op. Je ontvangt een PowerPoint presentatie met 
daarin de les. We doen dit via de website omdat er bij veelvuldig gebruik maken van deze dienst we dit via de website 
willen gaan aanbieden aan onze leden. Tevens willen wij dit gebruiken bij hercertificeringen. Dus gebruik deze 
mogelijkheid. Wij verwachtten dat samen in combinatie met “Dondersteentje Weetje”, wij jullie toch kunnen blijven 
ondersteunen in deze bizarre tijden. Zo gauw we alles ingeregeld hebben laten we dit weten per extra nieuwsbrief. 
 
Nieuws van HartslagNu. 
Naar aanleiding van de vorige nieuws brief zijn er reacties geweest vanuit leden van onze vereniging over HartslagNu. 
Deze merkte terecht op dat HartslagNu een mededeling heeft gedaan over verlopen bijscholing, herhalingslessen en 
oproepen.   
 
HartslagNu bericht 17 december 2020; 
Verloopt jouw scholing binnenkort en is het door de coronacrisis onmogelijk om een herhalingscursus te 
volgen? Geen nood, wij blijven jou gewoon oproepen bij een hartstilstand bij jou in de buurt. 
 
Vanwege de strenge maatregelen in ons land is het momenteel niet mogelijk om een herhalingscursus te volgen. We 
weten niet hoe lang het duurt voordat opleiders weer kunnen starten met trainen. Daarom hebben wij besloten om ons 
beleid tijdelijk aan te passen. Iedereen met een verlopen scholing houden wij actief in ons oproepsysteem.  
Volg wanneer dat weer kan een reanimatiecursus, zodat je goed getraind blijft. 
 
Oproepen door HartslagNu, bericht 20 januari 2021 
Het kabinet stelt een avondklok in. Dit betekent dat je tussen 21:00 uur ’s avonds en 04.30 uur ‘s ochtends zonder 
geldige reden niet meer over straat mag. Het verlenen van dringende medische hulp vormt hierop een uitzondering. 
Reanimatiehulp is dus een geldige reden om over straat te mogen. HartslagNu blijft daarom ook tijdens de avondklok 
burgerhulpverleners alarmeren bij een hartstilstand in de buurt. 
 
Hoe zit dat met een verklaring? 
Het kabinet stelt voor dat je een getekende verklaring op zak moet hebben als je tijdens de avondklok toch naar buiten 
gaat. Wanneer jij als burgerhulpverlener reageert op een reanimatieoproep doe je dat namens HartslagNu. Jij bent bij ons 
geregistreerd en je kunt dat ook aantonen via de HartslagNu-app of MijnHartslagnu.nl. Tezamen met de reanimatieoproep 
is dat jouw verklaring. Loop je hier in de praktijk tegen problemen op, meld het dan bij HartslagNu. 
Wil je een officiële verklaring, dan kun je die downloaden op rijksoverheid.nl. 
 
Zover onze nieuwsbrief van februari 2021.  
#blijfgezond en tot ziens.. 
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