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CURSUS 
 

Bij voldoende 
deelname zal er 
het aankomend 
seizoen ook weer 
een cursus geor-
ganiseerd worden. 
Deze cursus zal 
dan worden gege-
ven op de woens-

dagavond en zal vermoedelijk beginnen in 
oktober 2016. 
Mocht men nog personen weten die graag 
een cursus willen volgen laat dit dan even 
weten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
THEMA-AVOND 
 
De thema-avond wordt gehouden op  don-
derdag 16 februari 2017.  
 

 
 
Er wordt namens de NTS, De Nederlandse 
Transplantatiestichting, een lezing gehouden. 
Wij als ehbo’ers proberen altijd zoveel moge-
lijk leed te voorkomen. 
Als er dan toch leed is geleden dan willen wij 
die verzachten. Mogelijk kunnen we op het 
moment niet het  slachtoffer helpen, maar 
misschien kunnen we dan toch iemand hel-
pen door als EHBO’er goed te handelen. 
 

INSCHRIJVEN VOOR DE LESSEN 
 
De eerste inschrijvingen voor de lessen zijn 
op de inschrijfavonden. Op deze avonden 
kan men op een lijst invullen op welke da-
tums men de lessen wilt volgen. 
 

 
 
Deze inschrijfavonden worden gehouden op: 
 

- Woensdag 07 september 2016 
- Donderdag 08 september 2016 

 
Men kan inschrijven in het cultureel centrum 
de Kei te Reusel van 19.30 tot 20.30 uur. Het 
zou best kunnen zijn dat de avond die u wilde 
komen al vol is, zorg dan dat u een reserve-
datum heeft. 
 
Na deze inschrijvingsavonden kan men tele-
fonisch of via de email op een les inschrijven. 
Mocht men tijdens het lopend seizoen een 
datum willen veranderen dan zal hier naar 
gekeken worden en bijna altijd wordt er een 
oplossing gevonden. Neem hiervoor contact 
op met info@ehboreusel of Leo Barten tel. 
0497-642032. Het verzoek is wel om de da-
tums zo zorgvuldig mogelijk te plannen. 
 
Voor de inschrijfavonden krijgen leden die de 
aantekening eerste hulp aan kinderen heb-
ben een mail. Deze leden kunnen eerder in-
schrijven omdat zij deze les moeten volgen 
om hun aantekening geldig te houden. De 
plaatsen die overblijven kunnen door de ove-
rige leden op de inschrijfavonden worden in-
gevuld. 
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PROGRAMMA 2016-2017 
 
Het programma is verdeeld in 4 blokken. In 
elk blok lessen zitten 7 lessen. Deze zijn ver-
deeld over de woensdagmorgen, de donder-
dagmiddag en de maandag-, dinsdag-, 
woensdag- en donderdagavond. Wij denken 
dat er voor iedereen wel een keuze gemaakt 
kan worden die het beste uitkomt.  
 

Van elk lid wordt verwacht dat hij mi-
nimaal 4 lessen, één les in elk blok, 
zal volgen. 

 
Ook zijn er twee lessen eerste hulp aan kin-
deren. Aan de leden die de aantekening eer-
ste hulp aan kinderen hebben is een mail ge-
stuurd met het verzoek om per mail op deze 
avonden in te tekenen. De overige plaatsen 
kunnen op de inschrijfavonden ingevuld wor-
den door andere leden. 
 
Tevens is er weer een thema-avond georga-
niseerd die voor iedereen toegankelijk is. Er 
zijn dan ook introducees welkom. 
 
 
DE TIJDEN VAN DE LESSEN 
 
’s-Morgens van 09.00 tot 11.30 uur. 
’s-Middags van 13.00 tot 15.30 uur. 
’s-Avonds van 19.45 tot 22.15 uur. 
 
 
 
 
 
 
DE DATUMS 
 
Blok 1: 
 
Donderdag avond  15-09-2016 
Dinsdag avond  20-09-2016 
Woensdag morgen 21-09-2016 
Maandag avond  26-09-2016 
Woensdag morgen 05-10-2016 
Donderdag middag 06-10-2016 
Woensdag avond  12-10-2016 
 

Blok 2: 
 
Donderdag avond  03-11-2016 
Dinsdag avond  08-11-2016 
Woensdag morgen 09-11-2016 
Maandag avond  14-11-2016 
Woensdag morgen 23-11-2016 
Donderdag middag 24-11-2016 
Woensdag avond  30-11-2016 
 
Blok 3: 
 
Donderdag avond  12-01-2017 
Dinsdag avond  17-01-2017 
Woensdag morgen 18-01-2017 
Maandag avond  23-01-2017 
Woensdag morgen 01-02-2017 
Donderdag middag 02-02-2017 
Woensdag avond  08-02-2017 
 
Blok 4: 
 
Donderdag avond  09-03-2017 
Dinsdag avond  14-03-2017 
Woensdag morgen 15-03-2017 
Maandag avond  20-03-2017 
Woensdag morgen 29-03-2017 
Donderdag middag 30-03-2017 
Woensdag avond  05-04-2017 
 
 
Eerste hulp aan kinderen 
Dinsdag avond  18-10-2016 
Woensdag morgen 19-10-2016 
 
 
Algemene ledenvergadering 
Donderdag avond  23-02-2017 
 
 
Thema-avond 
Donderdag avond  16-02-2017 
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ONDERWERPEN 
 
Blok 1: 
 
In blok 1 zullen de volgende onderwerpen 
aan de orde komen.  

- De vijf belangrijke punten 
- Het bewustzijn en de stoornissen die 

kunnen optreden 
- De ademhaling en de stoornissen in 

de ademhaling 
 
 
Blok 2: 
 
In blok 2 zal de reanimatie het belangrijkste 
onderdeel zijn. Tevens zullen er handelingen 
uit blok 1 worden herhaald. 
 
 
Blok 3: 
 
In blok 3 zullen de volgende onderwerpen 
aan de orde komen: 

- Ernstig uitwendig bloedverlies 
- Shock 
- Wondverzorging 

 
 
Blok 4 
 
In Blok 4 komen de volgende onderwerpen 
aan de orde: 

- Kneuzing en verstuiking 
- Warmteletsels 
- Bloedneus 
- Insectensteken 
- Tekenbeten 

 
 
Het is natuurlijk zo dat door omstandigheden 
de onderwerpen van een les aangepast kun-
nen worden, maar de instructeurs en lotusle-
den willen zoveel mogelijk het genoemde 
programma volgen. 
 

WINTERFEESTEN 
 

 
 
 
We zitten nog in de zomer maar ook dit jaar  
worden er weer winterfeesten in Reusel ge-
organiseerd. Deze feesten beginnen op don-
derdag 8 december 2016 en duren tot en met 
vrijdag 6 januari 2017. Het belooft weer een 
spektakel te worden. 
 
Om deze feesten te kunnen organiseren zijn 
er weer veel vrijwilligers nodig. Ook aan de 
EHBO-vereniging worden er vrijwilligers ge-
vraagd. 
 
Aangezien het nogal een groot evenement is 
en er veel EHBO’ers nodig zijn, hebben we er 
dit jaar voor gekozen om de leden te laten in-
schrijven voor deze winterfeesten. Men kan 
dan inschrijven voor de dagen en tijden die 
het beste uitkomen. 
 
De dagen zijn verdeeld in dagdelen van 3 
uur.  Deze zijn van 10.00 tot 13.00 uur, van 
13.00 tot 16.00 uur, van 16.00 tot 19.00 uur 
en van 19.00 tot 22.00 uur. Elk dagdeel zijn 
er twee EHBO’ers nodig. Dus zijn er veel 
vrijwilligers nodig. 
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JOGGEN / LOPEN 
Een sportletsel of sportblessure is lichamelij-
ke schade, opgelopen tijdens of als gevolg 
van het beoefenen van sport. Een letsel kan 
variëren van een blaar tot een botbreuk en 
van een schaafwond tot een peesoverbelas-
tingsletsel. 
 

Sportletsels kun-
nen ingedeeld 
worden op basis 
van de manier 
van hun ontstaan. 
 

- Acute sportletsels treden op ten ge-
volge van een eenmalig acuut trauma 
tijdens de sportbeoefening. Ze doen 
zich plots voor als gevolg van een on-
geval. 

- Chronische letsels of overbelastings-
letsels komen langzaam tot stand. 
Verschillende factoren spelen een rol 
bij het ontstaan, bijvoorbeeld een te 
grote  belasting op een bepaalde li-
chaamszone, een te snelle trainings-
opbouw, sporten met onaangepast 
materiaal of anatomische factoren 
(beenlengteverschil, afwijkende voe-
tenstand, ….). 

 
Acute sportletsels zijn onder andere: 

• Spierscheuring ter hoogte van de 
hamstring en de kuitspieren. 

• Een enkelverstuiking door een mis-
stap. 

 
Chronische letsels zijn onder ander: 

• De iliotibiaal frictiesyndroom ook wel  
lopersknie ontstaat door een constant 
‘schuren’ van de iliotibale pees tegen 
het bot. De pijn situeert zich aan de 
buitenzijde van de knie en is bran-
dend of stekend van aard. Tijdens het 
lopen, komt de pijn geleidelijk aan op 
en als je stopt met lopen neemt de 
pijn af. 

• Een andere knieblessure is een irrita-
tie van het gewrichtskraakbeen achter 
de knieschijf. De pijn situeert zich 

rondom en achter de knieschijf en 
treedt tijdens of na het lopen op. 

• Scheenbeenirritatie is een overbelas-
tingsletsel van de buigspieren van de 
voet en de tenen. De pijn situeert zich 
aan de binnenzijde van het scheen-
been en treedt vooral op tijdens het 
sprinten, springen en neerkomen. Lo-
pen op een harde ondergrond met 
slechte schokabsorberende schoenen 
is een van de oorzaken. 

• Een achillespeesoverbelasting is een 
typisch letsel. De achillespees ver-
bindt de kuitspieren met het hielbeen. 
Het probleem kan zich bevinden ter 
hoogte van de aanhechting van de 
pees met de hiel, de peesschede of 
een slijmbeurs aan de voorzijde van 
de pees. De pees voelt gezwollen en 
pijnlijk aan. Het letsel komt vooral 
voor bij sporten met explosieve bewe-
gingen, sprongen en hardlopen. 

• Stress- of vermoeidheidsfracturen 
ontstaan door een langdurige, geringe 
belasting. Een stressfractuur aan de 
voet (middenvoetsbeentjes) wordt ook 
wel marsfractuur genoemd. Er is 
sprake van een zeurende pijn, vaak 
na afloop van de sportbeoefening. 

• De fascia plantaris is een bindweef-
selband onderaan de voetzool die 
aanhecht op de hiel. Een overbelas-
ting veroorzaakt pijn ter hoogte van de 
belaste zijde van de voet, onder de 
hak. Men spreekt van hielspoor als er 
een verkalking optreedt. De pijn be-
gint meestal geleidelijk tijdens of na 
het sporten. 

• Bij een mortonneuralgie is er sprake 
van een brandende of stekende, plots 
optredende pijn in de voorvoet, soms 
omschreven als ‘het gevoel op een 
steentje te staan’. De oorzaak is een 
beschadiging van een zenuw tussen 
het derde en vierde voorvoetbeentje 
door microtraumata. Dit kan optreden 
door het dragen van nauwe schoe-
nen. 
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ALGEMEEN 
 
Rabobank De Kempen-West,  
Rekeningnummer NL34Rabo0143403273 
 
Contributie per jaar (verhoogd met index) € 14,- 
 
Relatiecode Oranje Kruis 105505 
 
Kamer van Koophandel te Eindhoven 40236528 
 
 
 
 
WEBSITE 
 
www.ehboreusel.nl 
E-mail: info@ehboreusel.nl 
 
 
 
 
SECRETARIAAT / CORRESPONDENTIEADRES 
 
Leo Barten   ℡ 0497-642032 
Den Drink 29, 5541 AW Reusel 
E-mail: info@ehboreusel.nl 
 
 
 
 
VERBANDMEESTER 
 
Corrie Goorman   ℡ 0497-642273 
Voorste Heikant 10, 5541 NR Reusel 
Bellen tussen 17.00 – 18.30 uur 
e-mail: corrieverband@ehboreusel.nl 
 
 

 
 

HULPVERLENING 
 
Werkgroep hulpverlening te bereiken via: 
E-mail: info@ehboreusel.nl 
 
 

 
 

ZAALACCOMMODATIE 
 
Cultureel Centrum De Kei,  
Kerkplein 69, 5541 KB Reusel ℡ 0497-641484 

 
 

 
 
 

 
BESTUUR 

 
Gerry Dirks   voorzitter 
Meidoorn 4, 5541 GA Reusel ℡ 0497-642850 
E-mail: gerry@ehboreusel.nl 
 
 
Leo Barten   secretaris 
Den Drink 29, 5541 AW Reusel ℡ 0497-642032 
E-mail: leo@ehboreusel.nl 
 
 
Ellen Sanders   penningmeester 
Schoolstraat 8, 5541 EG Reusel ℡ 0497-641655 
E-mail: ellen@ehboreusel.nl 
 
 
Johan Cremers   bestuurslid 
Zeegstraat 12, 5541EX Reusel ℡ 06-30014931 
E-mail: Johan@ehboreusel.nl  
 
 
Miranda Janssen   bestuurslid 
Plonderijen 23, 5541 TA Reusel ℡ 0497-642090 
E-mail: Miranda@ehboreusel.nl 
 
 
Ruud van Hoof   bestuurslid 
Deneburg 21, 5541 HL Reusel ℡ 0497-643809 
E-mail: Ruud@ehboreusel.nl 
 
 
 
 
 
 
 
INSTRUCTEURS 
 
Leo Barten 
Den Drink 29, 5541 AW Reusel ℡ 0497-642032 
E-mail: Leo@ehboreusel.nl  
Eerste hulp / Bls / Aed / Pbls/ Ehak 
 
Ellen Sanders 
Schoolstraat 8, 5541 EG Reusel ℡ 0497-641655 
E-mail: Ellen@ehboreusel.nl  
Eerste hulp / Bls / Aed / Pbls / Ehak 
 

Johan Cremers 
Zeegstraat 12, 5541EX Reusel ℡ 06-30014931 
E-mail: Johan@ehboreusel.nl  
Eerste hulp / Bls / Aed / Pbls 

 


