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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, 
 
Alweer 1 september en binnenkort gaan we weer beginnen. Voor de meeste zit de vakantie er weer op. Het rooster voor 
seizoen is bekend, de leslocaties eveneens en we starten weer met frisse moed aan een nieuw seizoen. Ook zijn er wat 
wijzigingen merendeels al bekend maar wij herhalen ze nogmaals even voor jullie. 
 
Wijziging in lessen. 
Er is een andere indeling van lessen. Deze zijn nu verwoord in duidelijke thema’s per lesavond, zoals; 

1. Beoordelen bewustzijn – reanimatie volwassenen 
2. EHAK: reanimatie en eerste hulp kinderen 
3. Letsels/ziekten ademhaling 
4. Letsels/ziekten bewustzijn 
5. Letsels/ziekten circulatie 
6. Warmte/koude letsels 
7. Letsels bewegingsapparaat 
8. Kleine letsels en steken en beten. 

Opmerking: 
1. Deze lessen (voorheen reanimatie volwassenen en kinderen) heeft een nieuwe opzet. Op deze avond wordt 

alleen reanimatie bij volwassenen behandeld. De nieuwe opzet is het werken in casussen. Inschrijven is verplicht, 
GEEN INSCHRIJVING IS GEEN UITNODIGING en wordt men niet toegelaten. Dit in verband met maximale aantal. 

2. EHAK deze lessen zijn voor de EHAK-leden als de EHBO’ers. Laatstgenoemde zijn in bezit van een EHAK 
certificaat (opgenomen in diploma). Op deze avond reanimatie kinderen en eerste hulp aan kinderen. Beide 
categorieën zijn verplicht om deze EHAK les éénmaal per jaar te volgen. Inschrijven is verplicht, GEEN 
INSCHRIJVING IS GEEN UITNODIGING en wordt men niet toegelaten. Dit in verband met maximale aantal. 

Overige lesavonden zijn vrij toegankelijk. Voor overige uitleg zie bijgevoegd rooster seizoen 2022/2023.  
 
Presentiekaarten. 
Met ingang van 1-9-2022 worden alle presentiekaarten vervangen met uitzondering van de hercertificering per 1-10-
2022, deze worden na datum vervangen. Uiteraard na inlevering oude presentiekaart. De presentiekaart is vernieuwd en 
aangepast aan bovenstaand schema en wordt per thema afgestempeld. 
 
Leslocatie EHBOver. Petrus Donders. 
Met ingang van het nieuwe seizoen verzorgen we lesavonden op twee locaties, te weten: in De Spijkerbeemden op 
woensdagavond  en in ’t Sant op dinsdagavond. DE tijden zijn hetzelfde gebleven. Op beide locaties worden dezelfde 
lessen verzorgd.  
 
Hercertificering per 1-10-2022. 
Degene die in aanmerking komen voor hercertificering per 1-10-2022 hebben zich opgegeven hiervoor en ook een 
uitnodiging (mist de hercertificeringskosten zijn overgemaakt) voor 20 of 28 september ontvangen. Mocht door 
omstandigheden de berichtgeving niet ontvangen zijn dan graag zo snel mogelijk reageren naar 
opleidingen@petrusdonders.nl  
 
Instructeurs en lotussen van EHBOver. Petrus Donders. 
Ons team bestaat uit: Annie van Engelen, Corrie Verdonk, Chantal Koster, René Suppers en met ingang van het nieuwe 
seizoen een nieuwe instructeur erbij, Han Rehm. De lotussen zijn Naomi van Dongen en Harrie van Engelen. 
 
Cursus Diploma Eerste Hulp. 
Op 17 oktober 2022 starten we met onze cursus diploma Eerste Hulp. In 10 lessen verzorgen wij deze cursus en sluiten 
dit af met een examen. Mocht er in jullie familie- of kennissenkring nog geïnteresseerden zijn. Laat ze contact opnemen 
met opleidingen@petrusdonders.nl of info@petrusdonders.nl  
 
Verzoek om ondersteuning eerstehulpverleners. 
Op 14 augustus hebben wij een verzoek aan jullie gedaan om éénmalig de eerstehulpverleners op evenementen te 
ondersteunen. De reactie op dit verzoek is tegengevallen!  
Jammer, want je mist zo een kans om jezelf uit te dagen en om je kennis en vaardigheden te verbreden. De vraag blijft 
staan want we kunnen nog steeds eerstehulpverleners op evenementen gebruiken. Iets voor jou neem contact op met 
hulpverlening@petrusdonders.nl of 06-57881006. 
  
Dondersteentje. 
Het Dondersteentje verschijnt binnenkort. Nu met de ervaring van een stagiaire tijdens een dienst op Speelland. 
 
Wij wensen jullie leerzame en plezierige lesavonden in het nieuwe seizoen en tot op een van deze avonden. 
 
René Suppers - Voorzitter EHBOver. Petrus Donders Tilburg 


