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CURSUS

Zondag 8 september 2019
 Van 14.00 - 18.00 uur 2 personen
 Van 18.00 - 22.00 uur 4 personen
Maandag 9 september 2019
 Van 10.00 - 14.00 uur 2 personen
 Van 14.00 - 18.00 uur 4 personen
 Van 18.00 - 22.00 uur 6 personen

Bij voldoende deelname zal er het aankomend seizoen een EHBO- cursus georganiseerd worden. Deze cursus zal dan worden
gegeven op de woensdagavond en begint op
woensdag 9 oktober 2019. Het examen wordt
afgenomen door een examenteam van het
Oranje Kruis. De datum hiervan is ongeveer
januari / februari 2020. De juiste datum wordt
in overleg met het Oranje Kruis bepaald.
De kosten voor de EHBO-cursus zijn € 185,-.
Er zijn zorgverzekeraars die een deel of de
hele cursus vergoeden. U moet zelf informeren bij uw zorgverzekeraar.
Mocht men nog personen weten die graag
een cursus willen volgen laat dit dan even
weten.
Wilt u meer informatie hebben stuur dan een
bericht naar info@ehboreusel.nl.

Wij weten ook dat de vrijwilligers nu moeilijk
te vinden zijn omdat ze heel begrijpelijk zelf
kermis willen vieren maar we hopen dat er
toch voldoende vrijwilligers zich melden.
Je kunt je aanmelden bij hulpverlening@ehboreusel.nl.

INSCHRIJVEN VOOR DE LESSEN

De inschrijfavonden worden gehouden op:
-

KERMIS REUSEL 2019

Woensdag 4 september 2018
Donderdag 5 september 2018

Men kan inschrijven in het Kiezeltje van het
cultureel centrum de Kei te Reusel van 19.30
tot 20.30 uur. Het zou best kunnen zijn dat
het lesmoment dat u wilde komen al vol is,
zorg dan dat u een reservedatum heeft.
Na deze inschrijvingsavonden kan men 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.nl.

De kermis in Reusel vraagt ook de nodige inspanning van de EHBO-vereniging Reusel.
Gevraagd is om op zondag 8 september en
op maandag 9 september 2019 de nodige
EHBO’ers diensten te laten doen. Hieronder
een lijstje op welke dagen, welke tijden en
hoeveel EHBO’ers gevraagd worden.
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PROGRAMMA 2019-2020
Het programma is verdeeld in 4 blokken. In
elk blok lessen zitten 8 lessen. Deze zijn verdeeld over de woensdagmorgen, de donderdagmiddag 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 minimaal 4 lessen, één les in elk blok,
zal volgen.

DE TIJDEN VAN DE LESSEN
’s-Morgens
’s-Middags
’s-Avonds

van 09.00 tot 11.30 uur.
van 13.00 tot 15.30 uur.
van 19.45 tot 22.15 uur.

Donderdag
Dinsdag
Woensdag

middag
avond
avond

14-11-2019
19-11-2019
20-11-2019

Blok 3:
Donderdag
Dinsdag
Woensdag
Maandag
Woensdag
Donderdag
Dinsdag
Woensdag

avond
avond
morgen
avond
morgen
middag
avond
avond

09-01-2020
14-01-2020
15-01-2020
20-01-2020
22-01-2020
30-01-2020
04-02-2020
05-02-2020

Blok 4:
Donderdag
Dinsdag
Woensdag
Maandag
Woensdag
Donderdag
Dinsdag
Woensdag

avond
avond
morgen
avond
morgen
middag
avond
avond

05-03-2020
10-03-2020
11-03-2020
16-03-2020
18-03-2020
26-03-2020
31-03-2020
01-04-2020

Algemene ledenvergadering
Donderdag avond
20-02-2020

DE DATUMS
Blok 1:
Donderdag
Dinsdag
Woensdag
Maandag
Woensdag
Donderdag
Dinsdag
Woensdag

avond
avond
morgen
avond
morgen
middag
avond
avond

12-09-2019
17-09-2019
18-09-2019
23-09-2019
25-09-2019
03-10-2019
08-10-2019
09-10-2019

Blok 2:
Donderdag
Dinsdag
Woensdag
Maandag
Woensdag

avond
avond
morgen
avond
morgen

24-10-2019
29-10-2019
30-10-2019
04-11-2019
06-11-2019

LESONDERWERPEN
In blok 2 zal de reanimatie het hoofdonderwerp zijn.
In de overige blokken kunnen alle onderwerpen van de EHBO aan de orde komen.
We hopen weer een gevarieerd programma
te bieden waarbij de vaardigheden van de
EHBO weer aan de orde komen. We zijn gebonden aan het boekje de 27 e druk van het
Oranje Kruis maar mochten er leden zijn die
een onderwerp hebben die net niet in het
boekje staat laat het dan weten.
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Besmetting en preventie
Mensen kunnen elkaar niet besmetten. Besmetting is alleen mogelijk als iemand een
open wond heeft en die wond in contact komt
met bijvoorbeeld straatvuil, stof, (paarden)mest of grond. Dit kan ‘direct’ contact zijn
met straatvuil, bijvoorbeeld als je op straat
gevallen bent en je been aan iets hebt open
gehaald, maar ook ‘indirect’ als je gebeten
wordt door een beest dat straatvuil in zijn bek
heeft. Ook een klein wondje, bijvoorbeeld van
een prik aan een doornstruik in de tuin, kan
genoeg zijn om tetanus op te lopen.
Iemand die tetanus heeft gehad en dit heeft
overleefd, is niet beschermd tegen een volgende tetanusinfectie. Er moet in het bloed
een bepaald niveau van antistoffen aanwezig
zijn om de bacterie direct bij binnenkomst op
te ruimen. Dit niveau bereik je alleen door
vaccinaties. Als iemand met een wond naar
de huisarts of de spoedeisende hulp gaat,
wordt dan ook altijd gekeken of opnieuw vaccineren nodig is. Tetanusvaccinatie wordt
sinds 1957 aangeboden aan alle kinderen in
Nederland via het Rijksvaccinatieprogramma
(RVP). Aan reizigers met een verre bestemming worden ook tetanusvaccinaties gegeven.

Tetanus
Tetanus
Tetanus is een ernstige besmettelijke ziekte
die veroorzaakt wordt door een bacterie. Deze bacterie kun je oplopen als je een wond
hebt waar vuil in is gekomen. Mensen kunnen
elkaar niet besmetten. De infectie geeft spierkrampen met vaak ernstige, levensbedreigende gevolgen. Bescherming tegen tetanus
kan alleen maar door vaccinatie. Tetanusvaccinatie wordt aan alle kinderen in Nederland aangeboden via het Rijksvaccinatieprogramma. Tetanus komt nog sporadisch voor
in Nederland.
Wat is tetanus?
Tetanus wordt veroorzaakt door de bacterie
Clostridium tetani. De tetanusbacterie komt in
het lichaam via een wond waar vuil afkomstig
van bijvoorbeeld de straat in is gekomen. De
bacterie maakt gifstoffen aan die ernstige
spierkrampen kunnen veroorzaken. De tijd
tussen besmetting en de eerste verschijnselen is meestal 3-21 dagen, maar kan zelfs
een paar maanden zijn.

Hoe vaak komt tetanus voor in Nederland?
Tetanus komt ongeveer 5 keer per jaar voor,
meestal bij oudere mensen die geboren zijn
voor invoering van het RVP. Voordat de vaccinatie werd ingevoerd, stierven er elk jaar
ongeveer 50 mensen aan tetanus. Na invoering van de vaccinatie is de sterfte veel lager.
Tussen 2004 en 2013 is er één sterfgeval als
gevolg van tetanus gemeld.

Ziekteverschijnselen
De gifstoffen kunnen rondom de wond waarmee je de bacterie hebt opgelopen stijfheid
geven. Daarnaast kunnen er pijnlijke spierkrampen optreden. Door de spierkrampen
kan iemand slikklachten krijgen en ademhalingsproblemen. Iemand kan ook helemaal
verkrampen, waardoor het lichaam als een
soort hoepel krom trekt. Als complicaties
kunnen er botbreuken en hartproblemen ontstaan. Zonder goede behandeling is tetanus
dodelijk. Als behandeling worden hoge doseringen antistoffen tegen de gifstof gegeven.

Info: RIVM
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WINTERFEESTEN
Als EHBO-vereniging werken we graag mee
om deze herdenking te laten slagen. Onze
vrijheid hebben we danken aan de personen
die hiervoor hebben gevochten.

Ook dit jaar worden er weer winterfeesten in
Reusel georganiseerd. Net zoals vorig jaar
wordt het weer iets groots waar heel Reusel
trots op kan zijn.

Om deze feesten te kunnen organiseren zijn
er veel vrijwilligers nodig. Ook aan de EHBOvereniging worden er vrijwilligers gevraagd
die tijdens de winterfeesten kunnen helpen.

Info: heemkunde Reusel

De tijden van de opening van de ijsbaan zijn
nog niet bekend. Zodra deze bekend zijn dan
wordt er een email gestuurd waarin gevraagd
zal worden om zich als vrijwilliger aan te melden.

Hieronder een lijstje van de datums en tijden
waarop wij EHBO’ers nodig hebben. Wij zouden graag hebben dat onze EHBO’ers zich
aanmelden om mee te helpen met de hulpverlening.

Laat het weer een geweldig feest worden.
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za
za
za
zo
wo

HERDENKING 75 JAAR BEVRIJDING
Dit jaar wordt de herdenking van het 75 jarige
bevrijding van Reusel gevierd. De herdenking
begint op 27 september 2019 en duurt tot 6
oktober 2019. In D’n Uitkijk van 19 juli 2019 is
het hele programma bekend gemaakt.

27-9-2019
28-9-2019
29-9-2019
2-10-2019
4-10-2019
5-10-2019
5-10-2019
5-10-2019
5-10-2019
6-10-2019
9-10-2019

20:00
20:00
20:00
20:00
19:00
09:00
12:00
15:00
19:30
20:00
20:00

22:00
22:00
22:00
22:00
22:00
12:00
15:00
18:00
22:00
22:00
22:00

Voor elke dag en uur hebben we 2 EHBO’ers
nodig.
Alvast bedankt voor het aanmelden.

Om het programma uit te mogen voeren zijn
er EHBO’ers nodig die op de verschillende
dagen aanwezig moeten zijn.
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ALGEMEEN

BESTUUR

Rabobank De Kempen-West,
Rekeningnummer NL34Rabo0143403273

Ellen Sanders
E-mail: ellen@ehboreusel.nl

waarnemend
voorzitter

Leo Barten
E-mail: leo@ehboreusel.nl

secretaris

Ellen Sanders
E-mail: ellen@ehboreusel.nl

penningmeester

Cindy de Laat
E-mail: Cindy@ehboreusel.nl

bestuurslid

Miranda Janssen
E-mail: Miranda@ehboreusel.nl

bestuurslid

Sus Kaethoven
E-mail: Sus@ehboreusel.nl

aspirant bestuurslid

Contributie per jaar (verhoogd met index) € 17,Relatiecode Oranje Kruis 105505
Kamer van Koophandel te Eindhoven 40236528

WEBSITE
www.ehboreusel.nl
E-mail: info@ehboreusel.nl

SECRETARIAAT / CORRESPONDENTIEADRES
Leo Barten
E-mail: info@ehboreusel.nl

 0497-642032

VERBANDMEESTER
Corrie Goorman
e-mail: corrieverband@ehboreusel.nl

INSTRUCTEURS
Leo Barten
E-mail: Leo@ehboreusel.nl

HULPVERLENING

Ellen Sanders
E-mail: Ellen@ehboreusel.nl

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

Johan Cremers
E-mail: Johan@ehboreusel.nl

ZAALACCOMMODATIE
Cultureel Centrum De Kei,
Kerkplein 69, 5541 KB Reusel

 0497-641484
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