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Beste leden,
Op dit moment zitten we halverwege het vakantieseizoen. Ondanks de mooie weersomstandigheden
zijn we weer druk bezig geweest met het samenstellen van de roosters voor het seizoen 2014/2015
en deze nieuwsbrief.
In het aankomende seizoen zijn er enkele veranderingen en aandachtspunten in de oefenavonden
van onze vereniging.
De EHBO herhalingslessen.
Deze worden gegeven verdeeld over twee locaties, namelijk Het Spoor en De Spijkerbeemden en
hiervoor hoeft men zich niet aan te melden. De lessen vangen aan om 20:00uur en eindigen om
22:00uur. Graag verzoeken wij om tijdig aanwezig te zijn zodat de lessen op tijd kunnen aanvangen
en om de verstoring van de les zoveel mogelijk te beperken! Tevens maken wij u er op opmerkzaam
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. Graag vragen
wij om bij de planning van de lessen hiermee rekening te houden.
De EHAK herhalingslessen.
Deze worden gegeven verdeeld over twee locaties, namelijk Het Spoor en De Spijkerbeemden en
men dient zich hiervoor aan te melden via de web-site, per mail en/of telefoon.
Een belangrijke wijziging is dat de herhalingsles EHAK is opgesplitst in twee herhalingslessen.
Namelijk een herhalingsles eerste hulp en een herhalingsles reanimatie oftewel PBLS. Deze stap
hebben wij genomen om de kwaliteit te verhogen om door de verdeling wat beter en dieper op de
thema’s te kunnen ingaan. De lessen vangen aan om 20:00uur en eindigen om 22:00uur. Graag
verzoeken wij om tijdig aanwezig te zijn zodat de lessen op tijd kunnen aanvangen en om de
verstoring van de les zoveel mogelijk te beperken! Tevens maken wij u er opmerkzaam dat de lessen
eindigen om 22:00uur. Indien men eerder de les wil verlaten zal men géén aftekening
plaatsvinden op de kaart en deze les niet opgenomen worden als herhalingsles. Wij verzoeken
om bij de planning van de lessen hiermee rekening te houden. Dit geldt zowel voor leden als nietleden.
De BLS/AED oftewel reanimatie herhalingslessen.
Deze worden gegeven verdeeld over twee locaties, namelijk Het Spoor en De Spijkerbeemden en
men dient zich hiervoor aan te melden via de web-site, per mail en/of telefoon. De lessen vangen aan
om 20:00uur en eindigen om 22:00uur. Graag verzoeken wij om tijdig aanwezig te zijn zodat de lessen
op tijd kunnen aanvangen en om de verstoring van de les zoveel mogelijk te beperken! Tevens maken
wij u er opmerkzaam dat de lessen eindigen om 22:00uur. Indien men eerder de les wil verlaten zal
men géén aftekening plaatsvinden op de kaart en deze les niet opgenomen worden als
herhalingsles. Wij verzoeken om bij de planning van de lessen hiermee rekening te houden.
Dit geld zowel voor leden als niet-leden.
Aanmelden herhalingslessen.
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.
BELANGRIJK!
Wij verzoeken u dringend op de ingeplande avond aanwezig te zijn daar anders een plaats voor
iemand anders verloren gaat!
Lesthema’s of onderwerpen.
Alle onderwerpen en instructeurs zijn onder voorbehoud en kunnen tussentijds gewijzigd worden.
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Cursus EHBO en EHAK.
Ook dit jaar geven wij weer een EHBO en EHAK cursus (bij voldoende inschrijvingen). De EHBO
cursus start op maandag 3 november 2014 en duurt 13 lessen. Examen 9 februari 2015. De cursus
EHAK is gepland om eveneens in november 2014 gegeven te worden. Deze duurt vier lessen.
Mogelijk vergoedt de zorgverzekeraar de cursus kosten van de cursus. Voor meer informatie omtrent
vergoeding verwijs ik naar de eigen zorgverzekeraar.
Mochten er in uw kennissen kring nog mensen zijn die een EHBO of EHAK cursus willen volgen dan
houden wij ons aanbevolen, aanmelden via web-site en/of per mail bij de secretaris van EHBOver.
Petrus Donders.
Lezing Epilepsie.
Op 27 oktober 2014 vindt er in de Spijkerbeemden een lezing plaats over epilepsie en een echte
aanrader. Deze wordt gegeven door Frans Palmen, verpleegkundige – epilepsievoorlichter
Kempenhaege. Alle leden en niet-leden van Petrus Donders zijn van harte welkom, aanvang:
20:00uur.
Herhalingslessen benodigd aantal voor verlenging certificaat of diploma.
Module:
Per jaar:
Voor verlenging:
Totaal voor
verlenging:
EHBO
5 lessen
10 lessen
10
Reanimatie (BLS/AED) 1 les
2 lessen
+ 2 = 12 lessen
EHAK “eerste hulp”
1 les
2 lessen
2
Reanimatie (PBLS)
1 les
2 lessen
+ 2 = 4 lessen
Evenementen.
Om het juiste aantal herhalingslessen bij elkaar te krijgen in deze periode kunt u per jaar ook
maximaal 2 herhalingslessen compenseren door 2 dagdelen te posten bij een evenement (als
dagdeel geldt: een ochtend, een middag of een avond van 4 uur). Meer posten mag natuurlijk ook,
heel graag zelfs, want bij elk evenement moet de EHBO aanwezig zijn. Per jaar krijgen wij heel veel
aanvragen binnen. Je kunt de in de lessen opgedane kennis in de praktijk toepassen. De vereniging
zorg voor de nodige materialen en begeleiding. Je krijgt een EHBO-tas 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
2 personen (afhankelijk eisen organisatie). De organisatoren van evenementen zijn altijd gastvrij en
dankbaar wanneer wij als EHBO’ers bij een evenement aanwezig zijn.
Aanmelden en voor meer informatie bij:
Marion van Laarhoven of Anita van de Made (evenementencoördinator).
Evenementen Petrus Donders: 06-57881006, e-mail: m.v.laarhoven@petrusdonders.nl of
avdmade@petrusdonders.nl , met ingang van 1 oktober wordt mailadres voor vaste hulp:
hulpverlening@petrusdonders.nl
Diplomaverlenging.
Het secretariaat (alsmede de ledenadministratie) noteert uw gevolgde herhalingslessen en verzorgt
de diplomaverlenging. Indien u onvoldoende herhalingslessen heeft gevolgd kunt u een aanvraag
doen voor het afleggen van een competentie-toets. Vergeet de presentielijst niet in te vullen, voor
aanvang van de herhalingslessen en de aantekenkaart na het volgen van de herhalingsles te laten
aftekenen.
Ook kunt u ervoor kiezen om de competentietoets te doen om er voor te zorgen dat uw EHBOdiploma geldig blijft. U kunt zich bij de ledenadministratie alleen inschrijven voor de competentietoets
direct voorafgaande aan de vervaldatum van uw EHBO-diploma. Op het aanvraagformulier voor de
verlenging staat dit eveneens aangegeven en wat de kosten zijn.
Bedenk wel indien blijkt uit de competentie toets dat men NIET competent is het diploma niet verlengd
kan worden.
LET WEL U BENT EN BLIJFT ZELF VERANTWOORDELIJK VOOR HET VOLGEN VAN HET
JUISTE AANTAL HERHALINGSLESSEN OM VOOR VERLENGING IN AANMERKING TE KOMEN!
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Lidmaatschap.
Lidmaatschap van onze vereniging geldt per kalenderjaar. Bij volgen van een cursus bij Petrus
Donders is men automatisch lid in het lopende kalenderjaar zit opgenomen in het cursusgeld.
Opzegging van uw lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren en minimaal vier weken voor aanvang
van het nieuwe kalenderjaar bij de ledenadministratie.
Bij wijziging van uw gegevens.
Wij verzoeken u bij verandering van uw adres en/of e-mailadres dit door te geven aan het secretariaat
of anders te vermelden op de presentielijst van de herhalingslessen.
Uitbreiding bestuur.
OPROEP! In verband met aftreden en niet meer herkiesbaar zijn van de voorzitter zijn wij op zoek
naar een kandidaat-voorzitter voor onze vereniging. Gegadigden kunnen contact opnemen met Ad
van Laarhoven over de functie, telefoon 06.531220916 of mail Advanlaarhoven65@outlook.com
Bereikbaarheid secretariaat Petrus Donders.
Via website:
www.petrusdonders.nl
Per mail:
info@petrusdonders.nl
Telefoon:
013-2114885
Bereikbaarheid coördinator vaste hulp.
m.v.laarhoven@petrusdonders.nl of avdmade@petrusdonders.nl
Per mail:
hulpverlening@petrusdonders.nl (miv 1 oktober 2014)
telefoon:
06-57881006
Sinterklaas.
Dit jaar zal Sinterklaas onze vereniging bezoeken op zondag 23 november 2014. Inschrijven op onze
oefenavonden bij Spijkerbeemden of het Spoor. Noteer deze data in uw agenda!
Het bestuur wens u allen een succesvol nieuw seizoen toe en hoopt u op een van de avonden te
mogen begroeten.
A.H.F. van Laarhoven
Voorzitter

M.W.M. Suppers
Secretaris
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