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EHBO-vereniging Petrus Donders 93 jaar een begrip in Eerste Hulp opleidingen en eerstehulpverlening. 
Voor meer informatie: www.petrusdonders.nl         
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Beste leden, 
 
Eindelijk is het weer zover we mogen en kunnen de lesavonden volgen zonder de beperkende maatregelen! Met 
uitzondering van de reanimatie lesavonden en de EHAK-lesavonden, daar is inschrijven nog steeds gewenst. EHAK-leden 
en EHBO-leden die meer over eerste hulp aan kinderen willen mogen deze EHAK-lesavond eveneens volgen.  
 
Lesavonden maart 2022. 
Voor maart betekend dit: 
08-maart-2022:  reanimatie-lesavond op inschrijving, er is nog ruimte.  
15-maart-2022:  EHAK-lesavond (VOL), let op wordt gehouden in ’t Sant, Beneluxlaan 74, 5042 WS Tilburg 
16-maart-2022: Kleine letsels, let op wordt gehouden in Het Kruispunt, Sinopelstraat 1, 5044 KP Tilburg 
22-maart-2022: competentie lesavond, alle leden die moeten hercertificeren ontvangen hiervoor een uitnodiging. 
Nogmaals aandacht vanwege de gemeentelijke verkiezingen kunnen we NIET terecht in de Spijkerbeemden maar wijken 
we uit naar wijkcentrum ’t Sant en Het Kruispunt. 
 
Cursus Diploma Eerste Hulp (met hindernissen). 
Onlangs hebben wij de cursus van oktober 2021 mogen afsluiten met een examen op 14 februari 2022. Er waren 8 
kandidaten waarvan een kandidaat van een andere vereniging. 7 kandidaten zijn geslaagd en 1 kandidaat was (nog) niet 
competent. Wij feliciteren alsnog de geslaagden en hopen dat bij het volgende (her)examen de kandidaat competent is.  
Ondertussen zijn we alweer bezig met een cursus voor St.Olof met 6 kandidaten en die in maart deze gaan afronden met 
een examen. 
 
Hercertificering m.i.v. 1-4-2022. 
Binnenkort worden de leden die hercertificeren uitgenodigd om deze lesavond bij te wonen. Nu alle maatregelen niet meer 
van toepassing zijn kunnen en mogen we weer met meerdere in een zaal. Verzoek is om deze lesavond bij te wonen 
vanwege veranderingen in (kinder)reanimatie en toevoeging van stop de bloeding. Sinds 1-1-2022 bij het verschijnen van 
de 27e druk Oranje Kruis Boekje is stop de bloeding eraan toegevoegd. Om voor hercertificering in aanmerking te komen 
dient men deze bijscholing tijdens de competentie lesavond te volgen. Dus houd de datum 22-maart-2022 vrij om de 
competentie lesavond te volgen.  
 
Uitbreiding materialen voor het team eerstehulpverleners.  
De Veldnorm Evenementenzorg heeft zijn intrede gedaan per 1-1-2022. In deze veldnorm worden eisen gesteld aan de 
eerstehulpverlening tijdens evenementen. Zowel aan het materieel als aan de  eerstehulpverleners. Met uitbreiding van de 
VOG (verklaring omtrent het gedrag) voor alle vrijwilligers van EHBOver. Petrus Donders en dus ook de 
eerstehulpverleners van de vaste hulp. Ook het aanvraagformulier op de website is aangepast zodat we de juiste 
informatie krijgen over een evenement. Ook volgen er dit jaar ook nog bijscholingscursussen en diverse oefenavonden 
voor de eerstehulpverleners. Materiaal uitbreiding, er is een partytent aangeschaft om dienst te doen als eerste hulp post 
bij evenementen. Deze is aangeschaft wanneer evenementen geen ruimte ter beschikking hebben voor een post, zij deze 

kunnen inhuren om zo te voldoen aan eisen gesteld in de veldnorm. Dit heeft onder andere ook te maken met privacy van 
een eventueel te behandelen slachtoffer.  
 
Contributie 2022. 
Ondertussen heb je misschien als je contributie overgemaakt, bedankt hiervoor! Toch zijn er nog enkele leden die hiermee 
in gebreke blijven, voor hen het dringende verzoek om het lidmaatschap/contributie 2022 over te maken. 
Opmerking, vooraf de uitnodigingen controleren wij of leden die willen hercertificeren de contributie overgemaakt hebben. 
Zo niet dan ontvang je geen uitnodiging voor het bijwonen van de (competentie)lesavond op 22-maart-2022.  
 
Buitenoefening (eindelijk). 
Op dinsdagavond 24-mei-2022 organiseren we onze buitenoefening, ter afsluiting van seizoen 2021/2022. Thema deze 
avond is de buurt barbecue gehouden in de Speeltuin van Karen Weening. We maken er weer een brede oefening van 
waarin een scala van letsels de revue passeren. Opgave voor deze avond graag via website, inschrijven lesavonden. 
We kunnen stellen we hebben er weer zin, onze eerstehulpverleners alweer bezig op evenementen, onze instructeurs 
hebben alweer een tweetal lesavonden verzorgd en het bestuur heeft in februari zijn eerste overleg ook weer gehad. 
Kortom we zijn er klaar voor en hebben er weer veel zin in! 
 
Cursus Diploma Eerste Hulp. 
Wij starten in het najaar weer een cursus Diploma Eerste Hulp (EHBO-diploma) kennen jullie mensen die interesse hebben 
zie informatie op de website. Voor meer informatie contact opnemen met opleidingen@petrusdonders.nl  
 
Namens bestuur: 
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