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Beste leden. 
 
Achter ons ligt weer een periode 
waarin zaken anders gelopen zijn dan 
verwacht. Door deze omstandigheden 
waren wij genoodzaakt om a-la-
minute een tijdelijke beslissing te 
nemen om de voortgang binnen onze 
vereniging te waarborgen. 
 
In april 2019 tijdens de Leden-
vergadering is dhr J. Sulsters 
toegetreden tot het bestuur. Helaas 
hebben wij weer afscheid van hem 
genomen in september vanwege 
verschil van inzichten.  
 
Eveneens in september is onze  
penningmeester Noud van Gorp 
overleden. Een groot verlies voor de 
vereniging. Tot op het laatst heeft hij 
de financiën bijgehouden. Wij waren 
op de hoogte van zijn ziekte en achter 
de schermen al bezig met het zoeken 

naar een vervanger.  

Eigenlijk in korte tijd twee belangrijke 
sleutelfiguren kwijt. Gelukkig is dit 
opgelost en in de volgende 
samenstelling. Werkzaamheden van 
het secretariaat zijn opgesplitst in 
Opleidingen administratie en 
Secretariaat. De opleidingen- 
administratie wordt gedaan door 
mevr. Linda Suppers. Dit betreft 
Cursussen, lesavonden, 
hercertificering, examens, aanvraag 
lotussen, etc. 
Door deze splitsing wordt het 

secretariaat ontlast en zijn de 
werkzaamheden goed uit te voeren 
naast het voorzitterschap.  
De opleidingen-administratie is 
bereikbaar via mail adres of via 
telefoonnummer secretariaat. 
 
Penningmeester; na enkele leden te 
hebben gepolst zijn we terecht 
gekomen bij dhr. Joop van der Horst. 
Deze heeft spontaan aangeboden om 
dit op zich te nemen. Terwijl wij bezig 
waren met de overdracht, is voor dat 
goed en wel de financiële zaken 
overgedragen waren Noud overleden. 
Joop heeft dus de schone taak gehad 
en nog om zich meester te maken van 
het penningmeesterschap.  
Vandaar dat ook wat betalingen enz. 
later de deur uit waren dan anders. 
 
Zoals het er nu naar uitziet hebben 
wij weer zicht op onze bestuurlijke 
zaken en kunnen zoals gezegd weer 
vooruit. 
 
Onze lotus dhr. Harrie van Engelen is 
tijdelijk uitgeschakeld vanwege een 
knieoperatie en de herstelperiode. 
Als vervanger hebben wij mevr. 
Naomi van Dongen uitgenodigd. Een 
jonge lotus welke met frisse wind in 
samenwerking met de instructeur(ice) 
invulling zal geven aan de les-
avonden. 
 
Vervelende discussie tijdens een 
lesavond. 
Het gaat over het gebruik van de Epi-
pen. Vanwege de tumult die hierover 
is ontstaan hebben wij navraag 
gedaan bij het Oranje Kruis. In 
onderstaand stukje is de tekst 
weergegeven: 
 

“Deze week heb ik iemand gesproken 
over de epipen. Ik weet niet of dit 
dezelfde persoon is als waar u het 
over heeft; ik krijg vaker telefoon 
over de epipen. 
De strekking van het gesprek was 
precies zoals u het aangeeft. Ik 
benadruk daarbij altijd dat een 
eerstehulpverlener ook mantelzorger 
kan zijn. Ik neem aan dat dit verkeerd 
begrepen is. Een eerstehulpverlener 
kan dus iemand zijn die adrenaline 
geeft. Dat doet hij/zij niet als 

eerstehulpverlener, maar als 
mantelzorger. 
Het leren van het toedienen kan 
echter nooit de verantwoordelijkheid 
zijn van de Instructeur Eerste Hulp. 
Bij het aanleren geef je in feite als 
instructeur de eerstehulpverlener de 
opdracht een medische handeling uit 
te voeren. 
Wie is dan aansprakelijk als het fout 
gaat? Adrenaline kan gevaarlijk zijn 
bij een verkeerde indicatie; dat 
moeten we niet willen. 
Wat we wel moeten willen is dat 
iemand adrenaline krijgt als dat nodig 
is. Het aanleren daarvan valt onder 
verantwoordelijkheid van 
huisarts/behandelend specialist (een 
Big-geregistreerde zorgprofessional) 
en onder verantwoordelijkheid van de 
patiënt zelf”. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Hans van der Pols 
Wetenschappelijk medewerker 
 
Wij hopen dat jullie bovenstaande 
tekst goed doornemen. Epi-pen 
gebruiken als eerstehulpverlener: Nee 
maar als mantelzorger: Ja. Een 
instructeur mag het gebruik van een 
Epi-pen niet instrueren. Is een 
medische handeling het aanleren door 
een BIG-geregistreerde. 
Mochten hier vragen over zijn dan 
graag aan de voorzitter en niet op 
oefenavonden!  
En hierbij sluit deze discussie. 
Niet gebruiken dus. 
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