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Beste lezers, 
 
Voor u ligt weer een nieuwe Nieuwsbrief van EHBO Nederland. Ook nu vindt u hierin onder andere 
een “Pen”en de uitgereikte onderscheidingen van 1 september tot en met 1 december. 
 
We wensen u weer veel leesplezier. 
 
 
 
Van de voorzitter. 
 
Beste EHBO’ers, 
 
Seconden, minuten, uren, dagen, weken en maanden gaan snel. Het jaar 2017 gaan we alweer achter 
ons laten. Het is een veel bevlogen jaar geweest als we terug kijken. We hoeven de televisie maar 
aan te zetten of de krantenkoppen te lezen en we zien dat er veel ellende in de wereld is. Oorlogen, 
vervolgingen, dreigingen en natuurrampen. Dat wij in een land wonen waar we ook veel discussies 
mogen hebben, van welke aard dan ook, moeten we koesteren. En zeker met Kerst moeten we 
denken aan al die mensen die niet in vrijheid kerstfeest kunnen vieren en niet kunnen genieten van 
een gezellig kerstfeest met familie en van een kerstdiner. Zij blijven bij elke seconde, minuut, uur, dag, 
week en maand hopen op verbetering in hun levensomstandigheden. 
 
Ondanks dat de groei van de economie verbetert en de huizenmarkt weer aantrekt, is binnen onze 
samenleving de zorg voor elkaar zeker niet voorbij. Ook binnen onze eigen samenleving zijn er 
mensen die moeilijk rond kunnen komen. Daar hebben we als maatschappij een grote 
verantwoordelijkheid in. De tolerantie, verdraagzaamheid ten opzichte van elkaar, staat onder druk. 
Nee, dat is geen politiek gepraat. Het is een ieders verantwoordelijkheid en het raakt iedereen in onze 
samenleving. Als iemand in je omgeving eenzaam is of het niet zo breed heeft, moeten we in deze 
mooie kersttijd juist even stil staan en proberen om voor hen iets te doen. Laten we als vrijwilligers 
 
     SOLIDAIR  
 
zijn met onze medeburgers. 
 
We kennen in Nederland heel veel vrijwilligers. Ik vraag me wel eens af als die er niet zouden zijn, hoe 
zou onze samenleving dan draaien of zou het dan allemaal in de soep lopen? De eenzaamheid en het 
ondersteunen van elkaar zou snel afnemen met alle gevolgen van dien. 
 
Ook EHBO Nederland is zo een vereniging van vrijwilligers die solidair zijn met de medemens. Het 
komt er op aan dat we dit laten zien. Dat kan door een luisterend oor, een arm om de schouder of 
gewoon even een klein bezoekje bij iemand die eenzaam is. Ik weet het, dat staat niet in ons E.H.B.O. 
boekje, maar onze samenleving vraagt er om.  
 
We hebben en maken allemaal wensen voor het komende jaar 2018. Maar wat is nu een wens? Is die 
realistisch of niet? Volgens mij hoeft een wens dat niet te zijn. Gewoon je “Hart” volgen. Laat de 
medemens niet in de steek. 



 

 

 
Ik maak van de gelegenheid gebruik om U en de Uwen, mede namens het bestuur, prettige 
kerstdagen en een voorspoedig 2018 toe te wensen. 
 
J.M.C.M. Groen in ’t Wout 
Voorzitter EHBO Nederland. 
 
 
 
De Pen. 
 
Volledige AED dekking in Krimpen aan den IJssel én ruim voldoende vrijwilligers! 
 
In januari van dit jaar is het bestuur van EHBO Krimpen aan den IJssel benaderd door de gemeente 
met de vraag of wij de vrijwilligers voor het project Hartveilig Wonen willen opleiden. De zogeheten 6 
minuten zone. Mocht er sprake zijn van hartfalen dan worden direct 2 vrijwilligers opgeroepen via een 
app of sms om naar de betreffende plek te gaan en 2 vrijwilligers worden opgeroepen om een AED te 
halen en ook daarna direct naar het opgegeven adres te gaan. Binnen 6 minuten. 
 
De contactpersoon van de gemeente vertelde ons dat er minimaal 300 vrijwilligers moeten zijn in heel 
Krimpen, die zich aan willen sluiten bij Hartveilig Wonen om de 6 minuten zone te kunnen realiseren. 
 
Met veel plezier en energie zijn wij het gaan organiseren met een optimale samenwerking met de 
gemeente Krimpen. Vrijwilligers werven, cursuslocatie regelen, data plannen, docenten regelen en 
aansluiting zoeken bij de Hartstichting voor de benodigde materialen.  
De inwoners van Krimpen reageerden erg enthousiast en we mogen dan ook constateren dat we 
meer dan 300 cursisten hebben opgeleid voor het reanimatie-aed diploma en er inmiddels meer dan 
350 inwoners zich hebben aangemeld bij Hartveilig Wonen. 
 
Op meer dan 21 plaatsen in de gemeente hangen nu AED’s buiten in een afgesloten kast. 24/7 
bereikbaar. Dit hebben wij mede kunnen realiseren doordat wij van de Postcodeloterij via de 
Hartstichting 21 AED buitenkasten mochten ontvangen. Ook burger initiatieven vinden er plaats.  
 
Een mooi, zeer nuttig project en een enorme promotie voor onze vereniging. We hebben hierdoor een 
enorm netwerk opgebouwd voor alle andere cursussen die wij aanbieden. Zo ziet de toekomst van de 
vereniging er ook weer wat zonniger uit. 
 
Voorzitter EHBO vereniging Krimpen a/d IJssel. 
 
 
 
Uitgereikte onderscheidingen van 01-09-2017 tot 1 december 2017. 
 
Zilveren speld 25 jaar. 
 
4 sept. Mevr. P. van der Wel De Lier 
4 sept.  Mevr. J. Koole - Hoogerbrugge De Lier 
5 sept.  Dhr. I. Blokland Dordrecht 
19 sept. Mevr. G. van Miligen Zwartebroek-Terschuur 
19 sept. Dhr. J. W. Druyff Zwartebroek-Terschuur 
19 sept. Dhr. R. P. Brons Zwartebroek-Terschuur 
26 sept. Mevr. F. Hofmeier Westerhaar-Vriezenveensewijk 
26 sept.  Dhr. M. Krikken Westerhaar-Vriezenveensewijk 
12 okt. Mevr. L. M. Blokland Dubbeldam 
12 nov. Mevr. M. Brouwer - van Maastricht Sassenheim 
 
Namens EHBO Nederland alle jubilarissen van harte gefeliciteerd. 
 
 
 
 



 

 

Hoe houd je je eerste hulp diploma geldig? 
 
Het Oranje Kruist stelt dat een bevoegde docent de competenties beoordeelt en voldoende vindt.  
Je moet de praktische, theoretische en lichamelijke vaardigheden en mogelijkheden hebben om een 
slachtoffer te helpen. 
Dit kun je bereiken door voldoende herhalingsbijeenkomsten te volgen en daarbij je competenties te 
laten beoordelen. 
De manier waarop dit gebeurd is aan de instelling die je diploma verlengt. Allerlei varianten worden 
gebruikt.  
Bij commerciële instituten gaat het dan om één of meer bijeenkomsten. Bij een EHBO-vereniging 
worden meestal meerdere dagdelen, vooral ’s avonds, gevolgd. 
 
Het instituut of de vereniging moet de beoordeelde competenties registreren. Ook dit kan op 
verscheidene manieren. 
In de loop van de twee jaar tot aan de volgende verlenging moeten alle competenties worden 
beoordeeld. 
 
Voor de jeugd is geen hercertificering geregeld. Wel zouden de verenigingen moeten stimuleren dat 
de jeugd blijft oefenen en daarna een diploma eerste hulp behaalt. 
 
Vanaf de leeftijd van 12 jaar mag de jeugd al examen doen voor het basisdiploma, mits de ouders 
toestemming hebben gegeven. Zie hiervoor de regels van het Oranje Kruis hierover. 
 
Klaske Ronner 
 
 
Van het bestuur. 
 
Ook nu, op de valreep van het jaar 2017, nogmaals een oproep voor kandidaat bestuursleden. 
Wanneer u iemand kent of misschien zelf wel interesse heeft in een bestuursfunctie vragen wij u om 
te reageren. Ook iemand met kennis van het financiële gedeelte van een vereniging wordt dringend 
gezocht. Ga eens bij uzelf te rade. Het kost echt geen zeeën van tijd. En vele handen maken licht 
werk. 
Rest mij u nog te bedanken voor de support bij het maken van de Nieuwsbrieven dit jaar en u, uw 
leden en allen die u lief en dierbaar zijn fijne feestdagen en een mooi en gezond 2018 toe te wensen. 
 
Gonnie van Esschoten 
 
 
 
CONTACTGEGEVENS 
 
Bureau EHBO Nederland  EHBO Nederland 
  Postbus 4004 
  6803 EA ARNHEM 
  026 3033433 
  info@ehbo.nl 
  www.ehbonederland.nl 
 
Secretaris  Mw. G. van Esschoten 

’s Heerenbergstraat 19B 
2871 WB SCHOONHOVEN 
0182 382223 
secretaris@ehbonederland.nl 
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