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Onderwerp: 
Belangrijke mededeling m.b.t. Covid19 (Update 29/03/2020) 

Etten-Leur, 29 maart 2020 

 
 
 
Gewaardeerd cursist / lid van EHBO-vereniging Joannes de Deo, 
 
Door de aanvullende maatregelen die afgelopen maandag 23 maart 2020 door de overheid zijn 
afgekondigd heeft het Dagelijks Bestuur van EHBO-vereniging Joannes de Deo besloten om onze 
zienswijze rond het Corona-virus opnieuw te herzien. Eenvoudig gezegd betekent dat niet-noodzakelijke 
samenkomsten tot 1 juni 2020 niet is toegestaan. 
 
Voor ons betekent dat: 
- de resterende EHBO-herhalingsles lesblok 6 van maandag 16 maart 2020 jl. geen vervolg meer krijgt en 
dus komt te vervallen; 
- de Algemene Ledenvergadering van 23 maart jl. komt te vervallen. Dit wordt MOGELIJK op andere 
manier ingevuld. U krijgt hierover later bericht; 
- de Buitenoefening van 11 mei 2020 komt te vervallen; 
- alle reanimatielessen zowel voor opleiding als herhaling zullen in ieder geval t/m donderdag 18 juni 
2020 komen te vervallen; 
- zullen de lopende EHBO-opleidingslessen alsnog worden afgebroken. Hoe en wanneer deze lessen weer 
worden opgepakt is nog niet bekend. Ook zal er een nieuwe examendatum moeten worden gepland. 
Uiteraard is dit afhankelijk van hoe de situatie rond de Corona-virus zich de komende weken zal gaan 
ontwikkelen. 
 
De Europese ReanimatieRaad heeft reanimatiediploma’s die geldig waren tot in 2020 allemaal verlengd 
met één jaar. Als uw diploma dus in 2020 zou gaan verlopen, dan gaat de Europese ReanimatieRaad uw 
diploma automatisch verlengen met één jaar tot in 2021. Het advies blijft wel om dit zelf in de gaten te 
houden! 
 
Het kan zijn dat uw diploma of certificaat van het Oranje Kruis in 2020 is verlopen en mogelijk niet kan 
worden verlengd. Het Oranje Kruis past derhalve coulance toe. Meer informatie vindt u terug op:  
https://www.hetoranjekruis.nl/nieuws/2020/03/ikk-handhaving-coulance/ 
 
Het Dagelijks Bestuur is zich ervan bewust dat ook deze besluiten heel ingrijpend zijn, maar door de 
huidige omstandigheden zijn wij helaas genoodzaakt dit te moeten doen. Wij hopen dat u daar begrip 
voor heeft. 
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Uw gezondheid blijft onze prioriteit en wij adviseren u te allen tijde de aangegeven internationale en 
nationale voorzorgsmaatregelen te volgen, inclusief het gebruiken van de beschikbaar gestelde middelen 
voor handhygiëne binnen de opleidingsfaciliteit voor alle activiteiten. Alleen samen krijgen wij Corona 
onder controle! 
 
Wij raadplegen regelmatig de berichtgeving van de nationale zorgautoriteiten en zullen continu de 
mogelijke risico’s opnieuw beoordelen. Als er nieuwe informatie beschikbaar komt, zullen wij u zo snel 
mogelijk daarvan op de hoogte stellen. Houd daarom uw mail, onze Facebook pagina 
(https://www.facebook.com/ehboettenleur/ ) en website (https://www.ehbo-etten-leur.nl ) in de gaten! 
 
Wij hopen u hiermee van voldoende informatie te hebben voorzien. Mocht u vragen hebben, dan kunt u 
via de reguliere wegen contact met ons opnemen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Het Dagelijks Bestuur van EHBO vereniging Joannes de Deo  

 


