
Lezing EHBO en een slachtoffer met Hulphond 
  
Op uitnodiging van EHBO vereniging Beek (L) en EHBO Vereniging 
Ulestraten verzorgt Erwin Hollemans – PTSS en Hulphond-
deskundige bij uitstek - op donderdagavond 12 maart 2020 een 
lezing over EHBO en een Slachtoffer met een Hulphond  in 
“Brasserie de Poort” in Beek.  
 
Erwin Hollemans is ervaringsdeskundige. Van 2001 tot 2007 heeft hij gediend bij 
Defensie als korporaal eerste klas. In deze periode is hij diverse malen naar 
Afghanistan uitgezonden. In 2012 zijn bij hem de stoppen doorgeslagen en kwam hij 
erachter dat hij PTSS had. Tijdens zijn behandeling heeft hij een PTSS-buddy 
aangeschaft. Zo ontdekte hij al snel dat de maatschappij nog lang niet klaar is voor 
het fenomeen “Hulphond”.  
 
Hijzelf kreeg het advies stressvrij door het leven gaan. Hij wilde echter iets doen om 
mensen te helpen. Zijn hele leven was hij al geïnteresseerd in EHBO en met zijn 
hulphond en medicatie is hij de strijd aangegaan. Hij werkte zich op naar instructeur 
EHBO, NIBHV, reanimatie en diverse opleidingen van Nikta.  
 
Wat opviel was dat er nergens iets stond over hoe EHBO-ers met de hulphond moeten 
omgaan als de bezitter iets overkomt. Weet men welk soort hulphonden er allemaal 
zijn? Hij begon informatie te verzamelen bij diverse instanties en ging ermee aan de 
slag. Hier is lesstof uit voorgekomen met een protocol voor “Slachtoffer met 
Hulphond”. Aan bod komt: welk soorten hulphonden er zijn en hoe je er mee om te 
gaan als het baasje van de Hulphond iets overkomt, maar ook zeker wat je niet moet 
doen. Ook wordt benadrukt wat een hulphond betekent voor het slachtoffer en wat 
(mogelijk) de gevolgschade kan zijn als de hond ineens wegvalt door verkeerd 
handelen van omstanders en hulpverleners. Bij zijn lezing is zijn eigen Hulphond 
natuurlijk ook aanwezig.  
 
De avond vindt plaats de grote zaal van “Brasserie ’De Poort”, Burg. Janssenstraat 26 
in Beek en begint om 20.00 uur in. Ook deze lezing is gratis en voor alle 
geïnteresseerden toegankelijk. 
 
 
 
 


