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Beste leden, 
 
We zitten nog in de vakantieperiode, sommigen genieten nog van een welverdiende vakantie en 
anderen  zijn alweer volop aan het werk. Er ligt voor ons een nieuwe periode met volop nieuwe 
uitdagingen. 
 
Koninklijke onderscheiding.  

Op 9 juli hebben Corrie en Harrie de Graauw een koninklijke onderscheiding ontvangen. Zij hebben 
deze onderscheiding onder andere ontvangen vanwege de jarenlange verdiensten voor EHBOver.  
Petrus Donders.  
 
WEB-site EHBO Petrus Donders (vernieuwd) 

Onze web-site is vernieuwd en sinds afgelopen juli on-line. De gehele site is onder de loep 
genomen en  aangepast. De informatie is nu makkelijker te vinden en beter bereikbaar voor een 
ieder.  
Tevens zijn de inschrijvingsformulieren aangepast en daardoor is inschrijven nog makkelijker 
geworden. Zie hiervoor de web-site. Gebruik je diploma-nummer bij inschrijving. Inschrijven op 
locatie blijft nog steeds mogelijk. 
Onze facebook pagina is opgezet om hiermee onze communicatie naar leden te verbeteren! 
 
EHBO-herhalingslessen 
Locatie Wijkcentrum De Spijkerbeemden. 

Met ingang van het seizoen 2015/2016 is er nog een locatie waar de les- en cursusavonden van 
EHBO-vereniging Petrus Donders worden gehouden. 
 Let wel de herhalingslessen/oefenavonden zijn wisselend op dinsdag- (oneven weken) en 
woensdagavond (even weken).  
Wijkcentrum De Spijkerbeemden - Don Sartostraat 4 - 5022 HA Tilburg. 
 
Herhalingslessen. 

De lessen beginnen om 20:00uur en eindigen om 22:00uur. Wij verzoeken u  tijdig aanwezig te 
zijn zodat de lessen op tijd kunnen beginnen om  verstoring van de les zoveel mogelijk te 
beperken! 
Tevens maken wij u er op attent dat de lessen eindigen om 22:00uur. Indien men eerder de les wil 
verlaten zal er géén aftekening plaatsvinden op de kaart en deze les niet opgenomen worden als 
herhalingsles. 
 
EHAK, Eerste Hulp Aan Kinderen. 

De opzet van de herhalingslessen is veranderd en aangepast om deze kwalitatief beter in te delen. 
De herhalingsles is gesplitst in een herhalingsles Eerste Hulp (EHAK-EH) en een herhalingsles 
reanimatie met gebruik AED (EHAK-PBLS).  Dit houdt in dat indien u in het bezit bent van het 
certificaat of module EHAK in plaats van twee herhalingslessen, nu vier herhalingslessen nodig hebt 
om het certificaat of module te verlengen na twee jaar. Er wordt rekening gehouden met de reeds 
gevolgde herhalingslessen als men binnenkort in aanmerking komt voor verlenging. 
Ter informatie een herhalingsles reanimatie (met gebruik AED) bestaat uit stoornissen in de vitale 
functies en  komen ook de stoornissen in het bewustzijn en de ademhaling aan bod met alle 
praktische vaardigheden.  Voor inschrijven verwijzen wij graag naar de website/inschrijfformulier 
en/of op locatie. 
 
BLS/AED, reanimatie volwassen. 

Deze herhalingslessen worden ook aangepast. Het aantal inschrijvingen wordt teruggebracht naar 
10 in plaats van 12. Tijdens deze lessen komt ook voortaan het reanimeren van kinderen aan bod. 
Dit onderwerp is te weinig voor de gediplomeerde EHBO’ers aan bod gekomen.  
Ter informatie de reanimatie aan kinderen  wordt uitgevoerd conform volwassen-protocol (o.a. 
benaderingsprocedure en dertig borstcompressies en twee beademingen). Is de EHBO’er in bezit 
van de module EHAK/PBLS  dan wordt deze uitgevoerd conform PBLS-protocol  (o.a. 
benaderingsprocedure, 1 minuut beademen en 15 borstcompressies en twee beademingen). Dus al 
met al een kwaliteitsverhoging en verbetering. 
Voor inschrijven verwijzen wij graag naar de website/inschrijfformulier en/of op locatie. 
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Verlenging. 

In totaal heeft u 12 herhalingslessen nodig voor het verlengen van uw EHBO-diploma na 2 jaar. 
Let goed op de vervaldatum op het diploma/certificaat (pasje). Voor deze datum moeten de 
herhalingslessen gevolgd zijn.  
 
Per jaar 1x BLS/AED-PBLS herhalingsles (EHBO diploma of BLS/AED certificaat houders) 
  1x EHAK-EH herhalingsles (EHBO-diploma en EHAK-certificaat houders) 
  1x EHAK-PBLS herhalingsles (EHAK certificaathouders) 
  1x EHBW herhalingsles (certificaat houders Wandelletsels) 
  1x EHBSO herhalingsles (certificaat houders Sportletsels) 
  Module verbandleer is opgenomen in de herhalingslessen. 
 
Voor verlenging na twee jaren houdt dit in: 
 EHBO-diploma,  10 herhalingslessen en 2 BLS/AED-PBLS herhalingslessen, 
 EHAK-certificaat, 2 herhalingslessen Eerste Hulp en 2 herhalingslessen PBLS, 
    (indien in bezit van EHBO-diploma alleen EHAK-eerste hulp) 
 BLS/AED-certificaat 2 herhalingslessen BLS/AED-PBLS (extra), 
 EHBW-certificaat 2 herhalingslessen wandelletsels, 
 EHBSO-certificaat 2 herhalingslessen sportletsels. 
 
Uit de overige herhalingsavonden, zie hiervoor het rooster mag u zelf kiezen. 
 
Ook kunt u ervoor kiezen om de competentie toets te doen om ervoor te zorgen dat uw EHBO-
diploma geldig blijft.  Als toets-eisen wordt gebruikt gemaakt van de examenseries van het Oranje 
Kruis (conform hercertificeringseis Oranje Kruis). De toets is op basis van de 26e druk boekwerk 
van het Oranje Kruis. Deze toets wordt tweemaal per jaar afgenomen en hiervoor kunt u zich 
inschrijven bij de ledenadministratie direct voorafgaande aan de vervaldatum van uw EHBO-
diploma. 
 

Aanmelden (inschrijven) herhalingslessen BLS/AED, EHAK-EH en EHAK-PBLS. 

Wilt u a.u.b. zo mogelijk, vroeg in het seizoen intekenen zodat tijdig bekeken kan worden of de 
geplande lessen door kunnen gaan? Als in de loop van het seizoen blijkt dat er zich voor een 
bepaalde datum te weinig mensen hebben ingetekend, dan zal in overleg met u uw naam op een 
andere lijst geplaatst worden of een nieuwe datum gepland worden. 
 
BELANGRIJK! 

Wij verzoeken u dringend op de ingeplande avond aanwezig te zijn daar anders een plaats voor 
iemand anders verloren gaat! Helaas gebeurt het nog steeds, men is verhinderd (om welke 
redenen dan ook) maar verzuimt om af te melden voor de herhalingsles. Bij deze nogmaals het 
verzoek om tijdig af te melden via 013-2114885 (voicemail) en/of info@petrusdonders.nl 
  
Evenementen/Vaste hulpbrigade. 

Om het juiste aantal herhalingslessen bij elkaar te krijgen in deze periode kunt u per jaar ook 
maximaal twee herhalingslessen compenseren door twee dagdelen te posten bij een 
evenement (als dagdeel geld: een ochtend, een middag of een avond van vier uren). Meer posten 
mag natuurlijk ook, heel graag zelfs, want bij elk evenement moet er EHBO aanwezig zijn. Per jaar 
krijgen wij veel aanvragen binnen. Je kunt de in de lessen opgedane kennis in de praktijk 
toepassen. De vereniging zorgt voor de nodige materialen en begeleiding. Indien je je aanmeldt als 
vrijwilliger bij de vaste hulpbrigade (en bij geschiktheid) krijg je een EHBO-rugtas en kleding van 
de vereniging zodat je als EHBO’er herkenbaar bent. En je staat er niet alleen voor want een 
EHBO-post bestaat uit twee personen (afhankelijk eisen organisatie). De organisatoren van 
evenementen zijn altijd gastvrij en dankbaar wanneer wij als EHBO’ers bij een evenement 
aanwezig zijn. 
 
Lezing.  

Lezing dit jaar staat in het teken van diabetes en wordt gehouden op dinsdagavond 20 oktober 
2015. Voor meer informatie zie: www.diabetesfonds.nl  
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En wist u dat; 

• Wij nog steeds vaste hulp leden kunnen gebruiken, aanmelden bij coördinator vaste hulp 
• Het bestuur nog steeds op zoek is naar kandidaat bestuursleden, aanmelden bij het bestuur 
• U zich kunt inschrijven via de website voor de herhalingslessen EHAK en BLS/AED.  
• Het inschrijfformulier op de web-site ook voor adreswijziging, aanmelden lidmaatschap 

 
Tot besluit wensen wij jullie alle een leerzaam seizoen 2015/2016 en zien jullie op de 
oefenavonden, inzet evenementen of tijdens onze andere activiteiten. 
 
René Suppers        Noud van Gorp 
Voorzitter/Secretaris Petrus Donders     Penningmeester Petrus Donders 
 


