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Programma

Ook adverteren?

2020 - 2021

Mail naar: secretaris@ehbohuizen.nl
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Beste EHBO-leden,
Na een abrupt einde van het vorig seizoen door de coronacrisis willen we op 5 oktober weer
starten met een nieuw seizoen.
Instructeur Annemarie Stroomer zal in oktober starten met een beginnerscursus. Ze zal hierbij
ondersteund worden door Kees Stroomer en Hans van Duijn. Kees en Hans zullen afwisselend
ook de herhalingslessen verzorgen. Kees is lotus en heeft de opleiding tot EHBO-instructeur
gevolgd. Hij heeft door de coronacrisis nog geen examen kunnen doen, maar zal al wel de lessen
geven. Hans is lotus. Zij vormen ons kader.
Iedere eerste woensdag van de maand zal Annemarie een BLS/AED-training verzorgen.
Het oefenen in de praktijk een belangrijk onderdeel van de lessen. Het Oranje Kruis heeft een
aantal nieuwe protocollen opgesteld voor het verlenen van EHBO in deze coronatijd.
Vanzelfsprekend zullen we deze protocollen opvolgen.
Ons secretariaat heeft het afgelopen jaar de ledenadministratie nagelopen en bijgewerkt. Het is nu
zaak om deze administratie bij te houden. Geef dus alle wijzigingen ten aanzien van de
ledenadministratie zoals verhuizing, opzegging lidmaatschap, verlenging van het diploma,door aan
onze secretaris Rob Kolvoort. Zijn e-mail is secretaris@EHBOHuizen.nl.
Voor het seizoen 2020-2021 gaan we uit van de volgende activiteiten;
Beginnerscursus (maandagavonden)
Herhalingscursus (maandagavonden)
BLS-AED trainingen (woensdagavonden)
Herhaling op één dag (zaterdagen)
Een diagnosepraktijktest-avond
Een verdiepende lezing over een voor ons als EHBO-ers belangrijk onderwerp
Al met al een mooi vol EHBO-programma

Websitebeheerder
Michael Liem,
E-mail : webmaster@ehbohuizen.nl
Website
www.ehbohuizen.nl

Adres leslokalen
De Kamperfoelieschool
Delta 37, 1273 LC Huizen.
Aanvangstijd lessen: 19:30 uur.
Dit is een uitgave van de KNV-EHBO, afdeling Huizen

Ik wens je mede namens het bestuur een leerzaam seizoen toe,
Jaap Droogers – Voorzitter
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Het Bestuur

Herhalingslessen EHBO voor gevorderden
De herhalingslessen zijn gebaseerd op de nieuwste uitgave van “Het Oranje Kruis
Boekje”, 27e druk.
Voor aanvullende leerstof van de onderstaande onderwerpen zal, naast “Het Oranje
Kruis Boekje” ook stof worden behandeld uit het boek “De geoefende EHBO’er”.

Voorzitter
Jaap Droogers
E-mail : voorzitter@ehbohuizen.nl
Secretaris
Rob Kolvoort
E-mail : secretaris@ehbohuizen.nl
- Ledenadministratie
- Nieuwe leden en bedanken van leden
- Opgave van cursisten.
Penningmeester
Pien Barendregt
E-mail : penningmeester@ehbohuizen.nl
- Contributie
- Donateurs
- Declaraties
Geld overmaken?
Naam
: EHBO vereniging Huizen
rekeningnummer : IBAN NL09 INGB 0000 6047 50
Materiaal commissaris, algemeen bestuurslid
Hans van Duijn
E-mail : materiaalbeheer@ehbohuizen.nl
Hulpverlening, algemeen bestuurslid
Evelijn Raven
E-mail : hulpverlening@ehbohuizen.nl
Voor EHBO-assistentie bij evenementen en sporttoernooien, zie ook onze website.
EHBO-instructeurs
Annemarie Stroomer
E-mail : instructeur@ehbohuizen.n l
Jeugd-EHBO
Voor alle Jeugd EHBO-A zaken en examens Jeugd-EHBO-A :
Vacature
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Opmerkingen
Net als in de voorgaande jaren wordt het programma over twee opeenvolgende jaren
uitgesmeerd, waarbij de leerstof uit het EHBO-boekje aan de orde komt. De
belangrijkste onderwerpen echter, zoals de vitale functies, zullen elk jaar aan de orde
komen. Dit is volgens de eisen van Het Oranje Kruis. Ook dit seizoen zal weer veel
aandacht worden besteed aan het benaderingsprotocol.
Bij de verschillende onderwerpen is steeds aangegeven welke gedeeltes uit de
leerstof ter voorbereiding gelezen moeten worden. Bij de herhalingslessen wordt ervan
uitgegaan dat u dit ook heeft gedaan; de avonden zullen meer toegespitst worden op
verdieping en praktisch bezig zijn. In het licht van de huidige verlengingseisen voor het
“Diploma Eerste Hulp” worden de herhalingslessen daarom competentiegericht
gegeven, dus met veel praktijkoefening.
Verlenging van het “Diploma Eerste Hulp”
Verlenging van uw diploma + de eventuele aantekening(en) zullen gebeuren op
basis van aangetoonde competenties.
Kernvraag: Is de betrokken EHBO-er nog competent genoeg om als Eerste
Hulpverlener te kunnen functioneren?
De competentie kan volgens Het Oranje Kruis op verschillende manieren worden
beoordeeld:
1. Via een volledige toets (als geen herhalingslessen zijn gevolgd), inclusief een
“praatje” met de arts, op te geven bij het secretariaat;
2. Via een gedeeltelijke toets, als de EHBO-er maar een deel van het
lesprogramma heeft gevolgd. Alleen mogelijk na overleg en met akkoord van
de kaderinstructeur;
3. Zonder toets, omdat de betrokkene na beoordeling door de kaderinstructeur
voldoende lessen heeft gevolgd en daaraan ook zodanig heeft deelgenomen,
dat de competentie is aangetoond.
Voor het kunnen beoordelen is actief deelnemen aan de herhalingslessen
noodzakelijk. Hiervoor is het nodig dat je per seizoen hebben deelgenomen aan 6
EHBO-lessen, inclusief Reanimatie en Verbandleer. (Vervolglessen ‘Verbandleer’ zijn
in het lesschema van de herhalingslessen geïntegreerd; gebaseerd op de 27e druk
van “Het Oranje Kruis Boekje”).
Wanneer er dringende omstandigheden mochten zijn, waardoor het voldoen aan
bovenstaande regels op problemen stuit, neem dan vroegtijdig contact met ons op.
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Wat zijn de kosten?
Cursus “Basismodule Eerste Hulp” inclusief AED

€ 175,00

Het Oranje Kruis Boekje 27e druk (Zelf bestellen bij Flevo)
(EAN 9789006410341)

€ 29,50

De Geoefende EHBO'er editie 3 (Zelf bestellen bij Flevo)
(EAN 9789023841548)

€

Rooster 2020 – 2021
De lessen beginnen om 19:30 uur
*) Deze lessen zijn gepland onder voorbehoud van voldoende deelname en dat er geen corona
beperkingen van kracht zijn.

Data

8,95

Lidmaatschap van de KNV-EHBO afd. Huizen en omvat
€ 50,00
- de contributie
- de verlenging Diploma Eerste Hulp met aantekening (optie 3)
De verlenging volgens opties 1 en 2
In overleg
Herhaling op één dag (alleen voor leden)
€ 35,00
BLS/AED (Reanimatie)
€ 30,00

Ma 5-okt
Wo 7-okt
Ma 12-okt
Ma 19-okt
Ma 26-okt
Wo 28-okt
Ma 2-nov
Ma 9-nov
Ma 16-nov
Ma 23-nov
Za 28-nov
Ma 30-nov
Ma 7-dec
Wo 9-dec
Ma 14-dec
Ma 21-dec
Ma 4-jan
Wo 6-jan
Vrij 8-jan
Ma 11-jan
Ma 18-jan
Ma 25-jan

Volgens
alfabet

Herhalingslessen

EHBO
cursus
1

BLS/AED
Herfstvakantie 10-okt t/m 18-okt
2
3
BLS/AED
Blok A, OK-boekje blz. 53 t/m 62
Blok A, OK-boekje blz. 53 t/m62
Blok B, OK-boekje blz. 76 t/m 83
Geen les
EHBO op één dag
Blok B, OK-boekje blz. 76 t/m 83
Blok C, OK-boekje blz. 85 t/m 88

A t/m K
L t/m Z
A t/m K

4
5
6

L t/m Z
A t/m K

7
8

Blok C, OK-boekje blz. 85 t/m 88
Kerstvakantie 19-dec t/m 3-jan
Blok D, OK-boekje blz. 117 t/m 120

L t/m Z

BLS/AED
9

A t/m K

10
BLS/AED

Nieuwjaarsreceptie (19:30u)
Blok D, OK-boekje blz. 117 t/m 120
Blok E, OK-boekje blz. 113 t/m 116
en OK-boekje blz. 70 t/m 71
Blok E, OK-boekje blz. 113 t/m 116
en OK-boekje blz. 70 t/m 71
EHBO op één dag *)
Blok F

L t/m Z

11

A t/m K

12

L t/m Z

13

Za 30-jan
Ma 1-feb
Diagnose-test
Wo 3-feb
Za 6-feb
EHBO op één dag
Ma 8-feb
Ma 15-feb
Ma 22-feb Voorjaarsvakantie 20-feb t/m 28-feb
Ma 1-mrt
Blok G, OK-boekje blz. 95 t/m 96
A t/m K
Ma 8-mrt
Blok G, OK-boekje blz. 95 t/m 96
L t/m Z
Ma 15-mrt BLS, Reanimatie -AED
A t/m K
Ma 22-mrt BLS, Reanimatie -AED
L t/m Z
Ma 19-apr Jaarvergadering
*) Kan vervallen als de corona-beperkingen zijn opgeheven.
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BLS/AED
cursus

5

Test
BLS/AED
14
Examen

BLS/AED

Diploma

