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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, 
 
Voor jullie ligt de nieuwsbrief van november, nummer 11 alweer. In deze nieuwsbrief vragen wij jullie aandacht voor de 
wijzigingen die er sinds het verschijnen de Nederlandse Richtlijnen Eerste Hulp (NREH 2021). Deze wijzigingen hebben 
een directe invloed op een veranderde uitvoering in de behandeling van slachtoffers. In een “Dondersteentje-Weetje” later 
in het jaar zullen wij de veranderingen aan jullie doorgeven. Nog beter is het om regelmatig lesavonden te volgen.  
 
Wijzigingen in competenties. 
Met het uitkomen van Het Oranje Kruis boekje 28e druk en Leren en Doen 3e druk waarin de wijzigingen van NREH 2021 
zijn opgenomen is er ook een nieuwe beoordelingslijst verschenen voor examens en voor gebruik bij hercertificeringen. 
Een nieuwe lijst met gewijzigde competentie nummers houdt ook in dat het lesrooster aangepast moest worden. In 
principe merken jullie er weinig van. Behaalde competenties blijven behouden dus geen zorgen. In bijlage bij de mail 
wordt het nieuwe lesrooster en de competentie punten toegevoegd.  
 
Wijziging lesprogramma; EHAK-lesavond. 
De EHAK lesavond van dinsdag 5 april 2022 is verplaatst naar dinsdag 15 maart 2022. Vanwege de hercertificering op 
1-4-2022. Door deze verplaatsing valt de lesavond van 15-maart voor de datum van 1-april-2022. Voorrang op deze 
lesavonden hebben onze EHAK-leden. De lesavond wordt aangevuld met EHBO-leden die interesse hebben om een 
lesavond specifiek voor Eerste Hulp Aan Kinderen bij te wonen. Ook alle EHBO-leden zijn in het bezit van een EHAK 
certificaat. 
 
Inschrijven lesavonden. 
Nogmaals willen wij jullie wijzen op de volgorde van uitnodiging voor het bijwonen van de lesavonden waarvoor je jezelf 
hebt ingeschreven. We hebben als gevolg van anderhalf jaar geen lesavonden een redelijke blanco competentie lijst. Bij 
de hercertificering van 1-10-2021 hebben wij gebruik gemaakt van twee competentie avonden en dit is goed bevallen. Bij 
het plannen van de lesavonden is de werkwijze als volgt: als eerste komen leden aan de beurt die 1-4-2022 moeten 
hercertificeren. Zijn er nog plaatsen over dan is de volgorde, 1e 1-10-2022, 2e 1-4-2023 en 3e 1-10-2023. Daarbij kijken 
we ook naar mogelijk eerder behaalde competentiepunten. Op deze wijze verwachtten wij de achterstand te kunnen 
oplossen. Inschrijven vooral doen, is en blijft mogelijk! LET WEL we doen er alles aan om te zorgen dat de mogelijkheden 
om te zorgen dat je diploma zijn geldigheid verliest. Dit kunnen we alleen als we kunnen rekenen op eenieders 
medewerking! Ook hierbij geld meld jezelf af als je verhinderd bent zodat een ander lid uitgenodigd kan worden. 
Aanmelden voor de lesavond: https://www.petrusdonders.nl/inschrijfformulierrean.htm g 
 
Brancheprotocol. 
Het brancheprotocol BHV, EHBO, Reanimatie, Veiligheidscursussen tijdens Covid-19 pandemie van september 2021 heeft 
verschillende wijzigingen en deze zijn hieronder vermeld: 
• 1,5 meter afstand hoeft niet – mag wel; 1,5 meter afstand houden hoeft niet meer, maar het is nog wel verstandig. 
• mondkapjes: hoeft niet – mag wel. 
• Verbinden (oefenen) op elkaar: mag wel – hoeft niet. 

• inzet van Lotus: hoeft niet – mag wel. 
•  Reanimatiepoppen: advies om per cursist het longzakje te verwisselen naast het reinigen van de pop.  
 
Verder blijft het advies van het RIVM gehandhaafd: 
thuis blijven bij klachten en hanteer de eerder gestelde hygiëne maatregelen, zoals goede ventilatie en 
uiteraard het zorgvuldig wassen van de handen. Een toegangsbewijs is op dit moment voor onze 
branche niet van toepassing. Houd voor deze en andere ontwikkelingen altijd de webs ite van de 
overheid in de gaten. 
 
Bestuur. 
Marloes is op de Algemene Ledenvergadering in het bestuur gekozen. Haar taak wordt de opleiding administratie. De 
komende tijd wordt de inwerkperiode waarbij het secretariaat haar ondersteund. Wij hopen dat deze overname met zo 
weinig mogelijk uitdagingen (problemen) verloopt en wensen Marloes veel succes. 
 
Lezing op 23 november. 
Op deze avond zijn er nog een aantal plaatsen over. Wil je deze avond bijwonen dan reageer zo snel mogelijk. Helaas geld 
op deze avond ook een maximaal aantal. 
 
Opmerking lesboekjes. 
De boekjes Leren en Doen 3e druk NB EHBO worden meer besteld dan het boekje van Het oranje Kruis 28e druk. Vandaar 
dat wij de Oranje Kruis boekjes 28e druk niet meer aanbieden.  
 
Namens bestuur: 

René Suppers 
Voorzitter/Secretariaat EHBOver. Petrus Donders. 
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