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Van de Bestuurstafel   

De zomervakantie zit er bijna weer op, 
“bijgetankt” om aan een nieuw EHBO 
seizoen te beginnen.  

We beginnen sowieso met een mooie 
start! Belinda Oudshoorn en Merel van 
Alphen hebben laten weten dat zij ons 
bestuur komen versterken.  

In de jaarvergadering van 7 september 
2021 spraken wij over de WBTR. In een 
werkgroep samen met de leden Hans 
Loenen, Cor Kentrop, Jilis Oudshoorn en 
de bestuursleden Patricia Grootewal en 
ikzelf als voorzitter van de vereniging, 
hebben we de nodige documenten 
opgesteld. Meer hierover in onze 
nieuwsbrief van december 2022.  

Of de COVID wederom ‘zout’ in de 
wonden gaat gooien en we weer zullen 
moeten gaan passen en meten om de 
lessen normaal doorgang te gaan laten 
vinden is nog koffiedik kijken maar we 
starten de herhalingscursus met één 
groep om 20.00 uur. Mocht je 
verhinderd zijn laat het dan liefst voor 
18.00 uur weten aan één van de 
bestuursleden. 

Onze EHBO vereniging heeft zich 
aangemeld voor een bijdrage uit het 
RaboClub Support 2022 . Draag je onze 
vereniging een “warm”hart toe ..stem 
dan op ons cluppie. 

 

Over een “warm” hart gesproken, 
iedereen die zijn of haar steentje 
bijgedragen heeft aan ons slootkunst 
project ‘ Hart voor iedereen’ heel erg 
bedankt. Het is een mooi ‘kunstwerk’ 
geworden wat onze vereniging goed ‘in 
the picture’ gezet heeft! 

Een goede slogan  ‘hart voor iedereen’ 
om mee aan ‘werk’ te gaan in een nieuw 
seizoen! We hopen jullie allemaal te 
ontmoeten op onze eerste herhalingsles 
5 september in de Milandschool. 

Tot dan! 

Namens het bestuur, 
Margriet Vermeij 
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Feestavond 19 maart 2022   
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Al twee keer moest ons jubileumfeestje uit-
gesteld worden door de COVID maar  
zaterdag 19 maart kon het dan toch 
‘eindelijk’ doorgaan. 

Alle leden kregen een uitnodiging en maar 
liefst 40 zagen een ‘feessie’ wel zitten. En 
werden hartelijk welkom geheten door de 
voorzitter.  

 

 

 

 

 

 

Onze  EHBO vereniging is een fusie van EHBO 
vereniging Zegveld en EHBO vereniging De 
Meije en deze kwam in 2007 tot stand  
omdat het aantal leden van beide  
verenigingen minder werd en om verder te 
gaan was dit een goede ontwikkeling. Het 
was 80 jaar geleden dat de Zegveldse  
vereniging werd opgericht namelijk  in de 
begin jaren 30. Wel ging deze tijdens de  
oorlog in slaapstand . Officieel werd in  
februari 1962 de vereniging nieuw leven  
ingeblazen. 

EHBO vereniging De Meije telde iets minder 
jaren en  vierde haar 60- jarig jubileum. In 
1958 startte de eerste cursus en in 1960 
werd de vereniging officieel opgericht.  

Bestonden in het begin de lessen alleen uit 
het herkennen en behandelen van letsels 
thuis of onderweg nu is de EHBO actief op 

een veel breder terrein. Je kunt hierbij  
denken aan AED gebruik, assistentie bij 
dorpsactiviteiten en festiviteiten in de nabije 
omtrek. 

“Bijblijven“ is een echte must, is het niet om 
zo nu en dan je geheugen eens op te frissen 
dan wel om up-to-date te blijven over de  
behandel methodes. Met regelmaat komen 
er nieuwe lesboekjes uit en die hebben nogal 
eens een andere kijk op de behandeling van 
letsels als dat er in eerste instantie geleerd 
is. Gelukkig stelt onze instructeur René ons 
bij elke verandering gerust: wat je geleerd 
hebt en zo uitvoert is nooit fout…altijd beter 
dan niets doen! 

Na de opening genoten we in de Milandhof 
van een heerlijk buffet van koude en warme 
gerechten en was het daarna tijd voor de “Ik 
hou van Holland quiz” 

De quizmaster verdeelde de groep in twee 
partijen, van elk werden er vier mensen 
vooraan gezet om de vragen te beantwoor-
den . Natuurlijk mocht de ‘achterwacht’ 
meedenken om het juiste antwoord te ge-
ven.  

Als bestuur zijn we heel blij met onze leden, 
de opkomst bij de diverse lessen is groot, 
ondanks de COVID. Onze penningmeester 
verwoordde het zo: 

Een vereniging bestaat uit een bestuur met 

haar leden. Samen zorgen zij voor de conti-

nuïteit. We hebben elkaar nodig om ons doel 

te bereiken in de breedste zin van het 

woord.  
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Slootkunst    

De Oranje vereniging heeft begin van het jaar 
verenigingen aangeschreven om deel te  
nemen aan de slootkunst. Ook wij vonden dat 
we hieraan mee moesten doen. 

Eind februari zijn Margriet Vermeij, Annita 
van Vliet, Aafke Spek, Wendy van der Hoeven 
en Patricia Grootewal bij elkaar gekomen om 
te brainstomen wat we gaan maken. Uit deze 
sessie kwam naar voren dat we graag iets  
positiefs mee wilde geven. Vandaar de naam 
van ons project “Hart voor iedereen”. We 
hadden nog een oude reanimatiepop die we 
voor de herhalingslessen niet meer konden 
gebruiken en dat in combinatie met een 
groot rood hart werd onze naam van het 
project al gauw versterkt. 
Als we het over De Meije hebben, hebben 
we het ook over Piet Potlood, dus die moest 
er bij en ja daar hoort ook wat riet bij. Aafke 
had nog wel een dikke PVC buis die we kon-
den omtoveren als Pietje Potlood.  
Maar dat was nog niet alles een project 
zonder EHBO koffer kan natuurlijk niet. 
Gelukkig was er nog een bestuurslid met 
een oude koffer die we om konden toveren 
tot EHBO koffer. Die hebben we gevuld met 
verbandmiddelen en schaar.  
In 2019 heeft de EHBO vereniging ervoor ge-
zorgd dat er in het dorp AED’s kwamen te 
hangen, dus ook dat moest naar voren ko-
men. En zo was de schets snel gemaakt. 

 

 

 

 

 

 

Maar waar maak je het project. Bij de  
bestuursleden thuis kon het niet.  
Gelukkig was één van onze donateurs (ook 
heel toevallig de schoonmoeder van Annita 
van Vliet) bereid om in de schuur een plekje 
af te staan zodat wij op een aantal vrijdagen 
en zaterdagen aan ons project konden wer-
ken.   

 

In maart en april zijn Aafke 
Spek, Annita van Vliet,  
Belinda Oudshoorn,  
Margriet Vermeij,  
Merel van Alphen,  
Rosita Spruit en  
Patricia Grootewal aan de 
slag gegaan om het  
project te maken. Op  
verschillende zaterdagen 
zijn zij in de weer geweest 
met papier-maché en 

spuitbussen verf.  
In de groepsapp voor de slootkunst hebben 
we elkaar op de hoogte gebracht van de  
vorderingen.  
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Henri van Vliet heeft samen met Annita het 
voorwerk gedaan, hek aan de achterzijde be-
vestigd en het gras als ondergrond bevestigd. 
Verder kregen we nog hulp van Lieke van Vliet 
bij het aankleden van de pop en is de pop 
voorzien van een vleugje lippenstift en zijn er 
mooie ogen opgetekend. De pop heeft het re-
genpak gekregen van de vader van Margriet 
Langerak (dit is ook de vader van Ina Brak en 
Leen de Leeuw). En op deze wijze dragen de 
leden ook een steentje bij. 

 

 

 

 

 

Nico Mouris heeft ons voorzien van 2 mooie 
bossen riet. 
Tot slot heeft Dick Fierens ons geholpen met 
het bevestigen van Pietje Potlood, de pop, de 
AED-tas, De EHBO kist en het riet. 

We kregen te horen dat ons project op 22 april 
te water zou gaan. Voor de Oranje Vereniging 
was dat nog wel een hele klus, ons project was 
te zwaar. Er moest meer piepschuim onder het 
project geschoven worden. Ons project drijft 

nog steeds 
voor Fysio-
praktijk  
Verbeek aan 
de  
Milandweg.   

 

- Op 24 november 2022 is er een open dag bij  

  LOTUSkring Uithoorn om te kijken of LOTUS  

  iets voor je is. Bij vragen kun je terecht bij  

  Annita van Vliet. Ook Cor Kentrop is LOTUS,  

  dus ook aan hem kun je vragen wat LOTUS  

  verder inhoudt. 

 

 

 

Herkenning bij evenementen 

Vanaf 2012 maken we al gebruik van de onze 
Mobiele EHBO Post en hebben we ook  
allemaal dezelfde kleding. De maten L, XL en 
XXL waren al voorradig. We hebben nu ook een 
T-shirt en jas in de maat M besteld, daarnaast 
hebben we Fleecevesten besteld, waarvan de 
mouwen afgeritst kunnen worden.  

We zijn ook weleens bij evenemen-
ten waarbij wij de MEP niet mee 
nemen. Om toch goed zichtbaar te 
zijn waar we staan hebben we een 
Beachvlag besteld. 

We zijn dus voorlopig weer goed 
zichtbaar in De Meije, Zegveld en 
omstreken als we bij evenementen 
assisteren.   

De kleding is besteld bij GoedSign in Woerden. 

Slootkunst (vervolg)   Wist je dat?  
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We beginnen het nieuwe seizoen weer als vanouds; we krijgen les met z’n allen tegelijk.  
De tijden zijn van 20.00 tot 22.00 uur met tussen door koffie/thee. Zorgt u er wel voor dat 
u op tijd aanwezig bent, zodat de lessen ook om 20.00 uur kunnen beginnen. De avonden 
worden gehouden in de Milandschool aan de Hazekade 10 in Bodegraven. Bij een  
afwijkende locatie wordt dit bij de datum in het programma vermeld. 

Wanneer er nieuwe regels/richtlijnen ingesteld worden i.v.m. Corona, kan bovenstaande 
veranderen. Wanneer dit aan de orde is dan stellen wij u hiervan op de hoogte via mail 
en/of via de groepsapp. 

Verder gelden nog steeds de volgende regels, tenzij deze regels aangepast moeten  
worden: 

• Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus,  
niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging vanaf 38 graden. 

• Blijf thuis wanneer een huisgenoot meer dan 38 graden koorts heeft en/of  
benauwdheidsklachten. 

• Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes. 

• Was je handen regelmatig met water en zeep en gebruik handdesinfectiemiddelen 
wanneer water en zeep niet beschikbaar zijn. 

Ben je ziek of verkouden, blijf thuis!! 

Stuur, indien je afwezig bent, een berichtje naar een bestuurslid zodat we weten 
dat je afwezig bent.  

Algemene informatie over Seizoen 2022-2023  

Afmelden voor herhalingsavonden EHBO   

We hebben de afgelopen 2 jaar te maken 
gehad met Covid 19. We weten niet hoe  
Covid 19 komend seizoen zich ontwikkelt.  

De vorige seizoenen hebben we gevraagd 
om je af te melden wanneer je niet bij een 
herhalingsavond aanwezig kon zijn. Dat is 
prettig zodat we een idee hebben op  
hoeveel leden we konden rekenen.  

Komend seizoen starten we vooralsnog met  
1 groep. Ook nu is het prettig als jullie je  
afmelden wanneer je niet aanwezig bent bij 
een herhalingsavond. Je kunt je  
afmelden middels een mail te sturen naar 
ehbodemeijezegveld@gmail.com, een appje 

naar één van de bestuursleden te sturen of 
een belletje naar één van de bestuursleden. 

Wat wel nieuw is dat we vragen om dit op 
tijd te doen zodat we niet teveel koffie/thee 
klaarmaken en dat de instructeur weet op 
hoeveel leden hij kan rekenen. Het zou 
prettig zijn als je, je afmeldt voor 18.00 uur 
’s avond en niet 5 minuten voor tijd. 

We weten ook dat er altijd onverwachts iets 
tussen kan komen zodat je niet aanwezig 
bent. Daar hebben we begrip voor. Maar 
het kan niet zo zijn dat dit met grote  
regelmaat voorkomt . 
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In deze nieuwsbrief hebben we alle data vermeld van dit seizoen. De punten achter het  
onderwerp (tussen haakjes, onderstreept en schuingedrukt) betreffen de competentie  
punten die je voor die avond kunt behalen. Een bestuurslid tekent bij binnenkomst uw  
aanwezigheid af. Voor afmelden voor een avond zie het stukje “afmelden voor herhalingsavond 
eerder in deze nieuwsbrief”.  

Ieder EHBO lid dient minimaal 6 lessen per seizoen deel te nemen maar het liefst zien we  
jullie op iedere lesavond. 

Algemene informatie over Seizoen 2022-2023 (vervolg) 

Groepsindeling reanimatie / AED  

De groep die als eerste vermeld staat begint om 19.00 uur tot 20.25 
uur. De tweede groep start om 20.35 uur tot 22.00 uur.  

Er is deze avond geen koffie/thee. Het is de bedoeling dat u zowel in 
het najaar als in het voorjaar de reanimatie/AED les volgt. 

Een week voor de reanimatie/AED les krijgen de leden een reminder. 
Kunt u niet op het voorgestelde tijdstip, dan kunt u ruilen met iemand 
uit een andere groep. De groepen blijven dan dezelfde omvang houden. 

 

Groep 1: 

Thijs Angenent, Annie Biemond, Mia Bijl, 
Wilma Blok, Tom Blonk, Sabina de Boggende, 
Pauline Bosland, Ina Brak, Piet Bremmer,  
Da-Lou de Bruin, William van der Burg,  
Cees Dijkshoorn, Richelle Dijkshoorn,  
Patricia Grootewal en Hanneke Kastelein. 

 

Groep 2:  

Gerdi van Elk, Dick Fierens, Paul Groenendijk, 
Rianne van der Gun, Merel Heutman,  
Esther van der Hoef, Wim Hoogendoorn,  
Arjen Hoogeveen, Angela de Jong,  
Arne de Jong, Thera van der Knaap,  
Duranda Kruijt, Riet Verheul, Miranda van 
der Knaap en Margriet Vermeij. 

Groep 3: 

Agatha Koot, Arthur Langerak,  
Magda Langerak, Margriet Langerak,  
Leen de Leeuw, Hans Loenen,  
Mary-Jane Mansveld, Adrie van Meurs,  
Nico Mouris, Carolien Muit, Belinda  
Oudshoorn, Jilis Oudshoorn, Job Pels,  
Merel van Alphen en Jan Pijnacker. 

Groep 4: 

Cor Kentrop, Jacqueline Ram, Aafke Spek, 
Koen Spruit, Rosita Spruit, Marleen Straver, 
Winnie Streng, Marijke Verboom, Woudina 
Verdouw, Monique Vijfhuizen, Annita van 
Vliet, Iris van Vliet, Jeroen Vermeulen, Ries 
Voorend en Floor van der Wind. 
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De avonden in 2022 

05 september 2022 

Verslikking, snelle kantelmethode, stabiele  
zijligging, shock en buik rug draaien (3 + 6) 

19 september 2022 

Verbandleer (7) 

10 oktober 2022 

Warmte en koude letsels (14 + 15) 

17 oktober 2022 

Reanimatie/AED (1) 

Groep 1: 19.00 uur – 
20.25 uur 

Groep 2: 20.35 uur – 
22.00 uur 

 

 

 

31 oktober 2022 

Reanimatie/AED (1) 

Groep 3: 19.00 uur – 20.25 uur 

Groep 4: 20.35 uur – 22.00 uur 

02 november 2022 

Regio presentatie Drugs en alcohol (12) 

De locatie: Voetbalvereniging SIVEO,  
Milandweg 31 in Zegveld 

07 november 2022 

Stoornissen ademhaling en bewustzijn (2 + 3) 

21 november 2022 

Communicatie, overdracht, LSD en  
NIVEA (4 + 16 + 17) 

28 november 2022 

Praktijkavond (2 + 3 + 4) 
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Seizoen 2022-2023 de herhalingslessen 
(Alle data en onderwerpen zijn onder voorbehoud) 

Algemene informatie over Seizoen 2022-2023 (vervolg) 

Competentie punten:  

Vaste competentiepunten  
(elk jaar herhalen) 

1. Reanimatie/AED 
2. Stoornissen in het Bewustzijn (A) 
3. Stoornissen in de ademhaling (B) 
4. Stilstand bloedsomloop (C) 
5. Ernstige uitwendige bloedingen 
6. Shock 

7. Verband- en hulpmiddelen 

  

 

 

Variabel competentiepunten  
(elke twee jaar herhalen) 

  8. Brandwonden 
  9. Kneuzingen en verstuikingen 
10. Ontwrichting en botbreuken 
11. Aangezichtsletsels (oog, neus, oor etc.) 
12. Vergiftiging 
13. Elektriciteitsongevallen 
14. Koude Letsels 
15. Warmte letsels 
16. Vervoer over korte afstand 
17. Uitwendige wonden 
18. Dierenletsel (kwallenbeet, tekenbeet,  
       eikenprocessierups etc.) 
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Seizoen 2022-2023 overige herhalingslessen 
(Alle data en onderwerpen zijn onder voorbehoud) 

Herhalingsles reanimatie/AED voor  
inwoners uit Zegveld en de Meije: 

Dinsdag 07 februari 2023 van 19.30 uur tot 
22.00 uur. Voor deze avond krijgen inwoners 
en donateurs uit Zegveld en de Meije een 
uitnodiging. 

Herhalingsles EHBO aan kinderen: 

Dinsdag 07 maart 2023 van 19.30 uur tot 
22.00 uur. 

Een paar weken voor deze datum ontvangen 
de desbetreffende leden een herinnerings-
mailtje  

Let op!! Graag afmelden als u niet aanwezig 
kunt zijn. 

Herhalingsavond alcohol en drugs: 

Woensdag 19 april 2023 van 19.00 uur tot 
22.00 uur in de Milandschool in Bodegraven. 
Een paar weken voor deze datum ontvangen 
de desbetreffende leden een herinnerings-
mailtje.  

Seizoen 2022-2023 de herhalingslessen (vervolg) 
(Alle data en onderwerpen zijn onder voorbehoud) 

De avonden in 2023 

09 januari 2023 

Ernstige bloedingen (5) 

06 februari 2023 

Reanimatie/AED (1) 

Groep 4: 19.00 uur – 20.25 uur 

Groep 3: 20.35 uur – 22.00 uur 

13 februari 2023 

Eerste hulp bij Kinderen en  
stembandlozen (2 + 18) 

 

 

20 februari 2023 

Reanimatie/AED (1) 

Groep 2: 19.00 uur – 20.25 uur 

Groep 1: 20.35 uur – 22.00 uur 

13 maart 2023 

Brandwonden en chemie (8 + 12) 

27 maart 2023 

Jaarvergadering 

03 april 2023 

Praktijkavond (2 + 9 + 10)  
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Cursussen in Seizoen 2022-2023  
(Alle data en onderwerpen zijn onder voorbehoud) 

Basiscursus EHBO incl. reanimatie/AED 

EHBO: voor iedereen!   

Weet u het nog, de Deense voetballer die 
tijdens zijn EK-wedstrijd in elkaar zakte, 
maar gelukkig waren hulpverleners en de 
AED direct ter plaatse en kon door  
reanimatie erger voorkomen worden.  

Maar ook dichter bij huis op de  
Cattenbroekerplas was er in die tijd hulp  
nodig. Wat geweldig dat een jongere direct 
ingreep en snel alarmeerde, hierdoor waren 
hulpverleners snel ter plaatse.  

Wilt u ook meer weten hoe u het beste  
eerste hulp kunt verlenen? 

EHBO Vereniging De Meije-Zegveld geeft op 
4 zaterdagen in maart/april 2023 een cursus 
eerste hulpverlening inclusief reanimatie 
met behulp van een AED. 

De cursus wordt gegeven in de 
“Milandschool ”in de Meije, Hazekade 10 op 
zaterdag 11 en 25 maart 2023 en 01 april 
2023 van 9.00 uur tot 16.00 uur.  
Op zaterdag 15 april 2023 is ‘s morgens les 
en ‘s middags is het examen.  
De kosten zijn € 195,00 per cursist. Dit is 
incl. boekje, koffie/thee. 

Kent u iemand die interesse heeft in de  
basiscursus EHBO, laat hem of haar dan  
contact opnemen met Annita van Vliet. 

 

 

 

 

 

 

 
Basiscursus EHAK 

 

Dit is een module Eerst Hulp Aan Kinderen. 
In deze module krijgt u les voor het verlenen 
van eerste hulp specifiek aan kinderen. Dit is 
dus geen uitgebreide cursus maar een on-
derdeel ervan. Kent u iemand die (jonge) 
kinderen heeft of wilt u graag zelf deze  
specifieke module volgen meldt u dan via 
Annita van Viet. U kunt ook contact met 
haar opnemen als u nadere informatie wilt.  

De dagen dat we deze Basiscursus EHAK 
aanbieden is op: 

21 maart 2023 van 19.30 uur tot 22.00 uur 

28 maart 2023 van 19.30 uur tot 22.00 uur 

11 april 2023 van 19.30 uur tot 22.00 uur 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor meer informatie en opgave voor één 
van deze cursussen kunt u terecht  
bij Annita van Vliet.  
Per mail naar het onderstaande adres:  
ehbodemeijezegveld@gmail.com  
of per telefoon 06-13812129.  



 

 

EHBO nieuwsbrief  

 Pagina 11 EHBO nieuwsbrief nr. 39 • augustus 2022 

HartslagNu app 

Praktische tips 
Deze vind je terug op de website van 

HartslagNu bij veelgestelde vragen. 

Hieronder wat antwoorden op vragen die 

HartslagNu recent kregen. 

Ga bij een reanimatiemelding het liefst te 

voet of met de fiets. Als je toch met de auto 

gaat houd je dan aan de verkeersregels. 

Let daarnaast ook goed op waar je je auto 

parkeert zodat je de hulpdiensten niet 

hindert.   

De AED kan na inzet bij een reanimatie weer 

teruggebracht worden naar de plek waar je 

deze hebt opgehaald. De beheerder van de 

AED krijgt vanuit HartslagNu bericht dat de 

AED mogelijk is gebruikt en zal deze 

controleren en weer gebruiksklaar maken.   

Als je per sms gealarmeerd wordt dan mag je 

met ieder willekeurig teken antwoorden op 

de SMS, een reactie wordt namelijk gezien 

als het accepteren van de oproep. Gebruik je 

de app dan komt er een button 

'accepteren'/'afwijzen' in beeld.  

Wanneer je ziet dat er al een hulpdienst bij 

de reanimatie aanwezig is kan jouw hulp nog 

steeds gewenst zijn. Wij adviseren dan ook 

om alsnog jouw hulp aan te bieden. 

Wanneer er meerdere hulpdiensten 

aanwezig zijn is dit niet nodig. De patiënt 

krijgt alle benodigde hulp al dus jij kunt weer 

gaan. Op deze manier voorkom je onnodige 

drukte bij het reanimatieadres.  
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Veldnorm Evenementen zorg (VNEZ) 

Wat betekent de Veldnorm Evenementen 
zorg (VNEZ) voor ons als eerstehulpverlener?  

Voor de meeste eerstehulpverleners 
verandert er weinig. EHBO blijft EHBO. In de 
VNEZ worden eerstehulpverleners ook 
zorgverleners genoemd, omdat ze speciaal 
aanwezig zijn om zorg te verlenen. 
Eerstehulpverleners zijn inzetbaar in de 
zorgniveaus Basis Eerste Hulp en, indien ze 
aanvullend zijn opgeleid voor grote 
evenementen, ook in Evenementen Eerste 
Hulp. Bij hogere zorgniveaus worden naast 
eerstehulpverleners ook zorgprofessionals 
ingezet. 

Tijdens een evenement geldt dat je volgens 
het ‘vier ogen principe’ altijd met twee 
zorgverleners werkt. Eenvoudige, veel 

voorkomende klachten worden geturfd op 
een lijst. Bij andere zorgvragen wordt op een 
zorgcontactformulier genoteerd waarmee 
het slachtoffer bij de zorgverlener kwam, 
wat er gedaan is en welke adviezen zijn 
gegeven. Deze formulieren worden bewaard 
om vragen of klachten achteraf te kunnen 
beantwoorden. De aanwezigheid van een 
AED is verplicht op evenementen. 

De GHOR is vanaf het begin bij de 
ontwikkeling van de VNEZ betrokken en in 
vrijwel alle regio’s wordt conform de VNEZ 
geadviseerd. Het evenementenadvies van de 
GHOR wordt in de meeste gevallen door de 
gemeentes overgenomen. Er is regelmatig 
contact met de GHOR over de VNEZ en de 
toepassing hiervan. 
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Veldnorm Evenementen zorg (VNEZ) - vervolg 

Evenementen Eerste Hulp is een module die onze instructeur het komend seizoen gaat geven 
voor geïnteresseerde leden. Het is wel een module waar best wel wat huiswerk voor gedaan 
moet worden. 

Vanuit het Oranje Kruis is het volgende bericht naar buiten gebracht t.a.v. VNEZ: 

Regelmatig krijgen we te horen dat door de komst van de Veldnorm Evenementenzorg een 
EHBO-diploma niet meer zou volstaan voor begeleiding bij evenementen. Ook RTLnieuws.nl 
besteedde hier aandacht aan. 

De uitspraak ‘Hulpverleners hebben nu bij evenementen het certificaat 
Evenementenzorgverlener Categorie 2 nodig’ is echter onjuist. Voor de meeste (kleine) 
evenementen is een diploma of certificaat eerste hulp voldoende. Alleen als binnen een 
evenementenzorgorganisatie (EZO) eerstehulpverleners structureel samenwerken met 
zorgprofessionals, kunnen extra vaardigheden nodig zijn.  

Evenementencoördinator Annita vraagt bij alle evenementen de vergunningen op waarin 
vermeld staat waar de EZO aan moet voldoen. Tot nu toe konden we aan de aanvragen voldoen. 

Voor meer informatie kun je kijken op de website: https://www.evenementenz.org/ 

Er is eind mei een livestream over dit onderwerp geweest. Daarin worden vragen gesteld aan 
een ic arts en een GHOR medewerker. Zij hebben, met nog andere werkgroep leden, de VNEZ 
geschreven. Aan de hand van vragen krijg je een goed beeld wat de VNEZ inhoud. Wanneer u 
interesse heeft in deze livestream kunt u een berichtje sturen naar Annita en dan krijgt u de link 
doorgestuurd. 
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De Pen 

 

Even voorstellen:  

Merel Heutman, geboren en getogen Ter Aarse, maar sinds 2019 
officieel woonachtig in Zegveld, waar ik woon met mijn partner en 
(deels) zijn 2 kinderen. 
 

In mijn dagelijkse leven ben ik werkzaam bij Zeeman Textielsupers 
op het hoofdkantoor  
als Medewerker Verzuim, waarbij ik mij bezig houdt met alle 
administratieve  
processen rondom ziekteverzuim.   
 

Naast mijn werk ben ik graag buiten te vinden voor een heerlijke wandeling en als dit  
dan ook nog langs het strand is, maak je me helemaal gelukkig. 
In de winterperiode sta ik het liefst op de “latten” in Oostenrijk, zoevend de berg af.  

In januari 2020 heb ik mijn diploma voor Eerstehulpverlener behaald en mag ik mij ook wel 
rookie binnen de EHBO-vereniging De Meije – Zegveld noemen. 

      Waarom ik er voor gekozen heb me aan te sluiten bij de EHBO-vereniging  
      en mijn diploma te behalen? 
      Omdat ik in mijn directe omgeving te maken kreeg met hart- en vaatziekten.  
      Wat doe je in zo’n situatie en hoe anticipeer je hierop. Dat waren voor mij       
      de voornaamste redenen om de basiscursus eerste hulp verlening te volgen     
      en gelukkig, ondanks de spanningen, met goed resultaat. 
 
       Mijn eerste ervaringen als dienstdoende EHBO’er bij de Polsstokvereniging     
       Zegveld heb ik  inmiddels achter de rug. Ondanks dat zich geen bijzondere  
       incidenten (lees: het verwijderen van een splinter en het  koelen van  
       een enkel) hebben voorgedaan, toch een leerzame ervaring. 

        

        Voor de volgende nieuwsbrief geef ik de pen graag door aan  
        Merel van Alphen om zich nader voor te stellen.  

 



 

 

De donateurs van de vereniging 
Vele inwoners uit De Meije en Zegveld zijn donateur van onze vereniging. 

Niet alleen inwoners ondersteunen onze vereniging, maar ook vele ondernemers,  
onder andere onderstaande ondernemers.  

Het bestuur is hun hiervoor erg dankbaar. Dankzij deze steun kunnen wij de leden  een goed en  
gevarieerd programma aanbieden tegen een betaalbare contributie. Klik op het logo om de website te 
bezoeken 
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De donateurs van de vereniging 
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