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EHBO Vereniging Beek 
Secretariaat: Kap. Wijnensingel 128, 6191 WN Beek 

www.ehbo-beek.com T: 06-45734886 

 

Beste Leden, 

Dit nieuwsblad is onze manier om jullie op de hoogte te 
houden van de ontwikkelingen binnen onze vereniging.  

 

Seizoen 2019-2020 

Deze week beginnen we weer aan een nieuw seizoen. We 
hopen dat jullie allemaal de aangeboden lessen zullen volgen, 
immers EHBO zijn is een continu leerproces. Het bestuur doet er 
alles aan jullie een zo gevarieerd mogelijk programma aan te 
bieden, waarbij uiteraard ook wordt ingegaan op de actualiteit. 

1ste Lezing van het jaar: Drugs en EHBO door Dr. Ingrid Henssen 

Alcohol, partydrugs, je komt ’t 
allemaal tegen bij festivals, 
tentfeesten. De meest bekende 
partydrugs zijn XTC, Cocaïne, GHB en 
wat de laatste tijd en wat de laatste 
tijd veel in het nieuws is: lachgas. 

 

 

 

 

 

Wat zijn de alarmsignalen? Wat kunnen we, als EHBO-er,  voor 
1ste hulp verlenen? Waar moet je op letten? 

Het komt allemaal aan bod tijdens deze lezing. 

 

 

Geplande cursussen 

10-9-2019 

Nieuwe cursus EHBO 

4-11-2019 

Nieuwe cursus 
Reanimatie/AED 

10-12-2019 

Examendatum EHBO-cursus 

 

Recent geslaagd: 

 

Groep 1 en Groep 2 
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Nog meer belangrijk nieuws 

Wanneer moet ik 112 bellen bij een wespensteek? 

Bij een steek van een wesp of bij in de mond, moet het 
slachtoffer onmiddellijk naar het ziekenhuis. Hier kunt u zelf 
naartoe rijden, maar beter is het 112 te bellen. Na een 
wespensteek kan er een allergische reactie ontstaan waarbij de 
huid flink opzet en de oogleden en lippen dik kunnen worden. 
Tevens kan het slachtoffer gaan zweten of rillen, misselijk worden 
of buikpijn krijgen en braken. Bel dan de huisarts of 
huisartsenpost. Krijgt het slachtoffer moeite met ademhalen, 
wordt hij suf of verliest hij zelfs het bewustzijn? Bel dan 112. 

En dan nog dit 

Opgeven voor herhalingslessen Reanimatie / AED 

Eind september, oktober zijn er weer herhalingslessen 
Reanimatie/AED. In het nieuwe concept: 1,5 uur les inclusief 
reanimatie baby en kind, is het nog belangrijk dat iedereen zich 
op tijd opgeeft, zodat iedereen de les kan volgen op een tijdstip 
dat hem/haar het beste uitkomt. Nog niet alle lessen zijn vol.  
Lessen waar minder dan 5 deelnemers zijn zullen op een ander 
tijdstip worden ingedeeld, omdat dit voor onze vereniging niet 
rendabel is. 

Basisoefening 

Afgelopen seizoen mochten we in 
samenwerking met de 
medewerkers van sportcomplex 
De Haamen onze basisoefening in 
hun gebouw uitvoeren. en 
leerzame ervaring voor alle 
partijen. Ook dit seizoen is hier de 
oefening. Een aanrader want 

tijdens deze oefening komen diverse competenties aanbod.  

Leslocaties 

Zoals al aangegeven op het lesprogramma is er dit jaar een 
kleine verschuiving in de leslocatie. Alle groepslessen en alle 
herhalingslessen reanimatie zullen plaatsvinden in lokaal 9 (2de 
verdieping) in de Stegen 35. Dit geldt ook voor alle nieuwe 
cursussen (EHBO en Reanimatie/AED). Alle gezamenlijke lessen 
en alle openbare lezingen zullen plaatsvinden in de grote zaal 
van Brasserie de Poort.  

 

 

Uit ‘t veld 

Eventing in Arensgenhout 

 

Lezing door Ambulancedienst 

 

Hardlopen op Spa 
Francorchamps 


