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Algemene ledenvergadering 24 maart
 
Op 1 maart hebben we per e-mail de uitnodiging en vergaderstukken voor de algemene leden-
vergadering verstuurd. Ben je lid en heb je deze mail niet ontvangen? Neem dan even contact 
op met het secretariaat.

Dit jaar hebben we in plaats van een gastspreker een quiz op het programma staan.
In groepjes beantwoord je vragen over onze vereniging en het verlenen van eerstehulp.
Deze Kahootquiz speel je online, op een mobiele telefoon of Ipad met internetverbinding.

Als je diploma onlangs verlengd is, krijg je deze avond je nieuwe EHBO pasje. Ben je er niet? 
Bel dan met het secretariaat om de pas op een ander moment zelf op te halen.

De vergadering heeft zoals altijd een verplichtend karakter. We ontvangen graag een  
afmelding als je echt niet aanwezig kunt zijn.

 

Wel of niet reanimeren?
 
Hoe zit het nu? Hoe ga je om met een niet-reanimerenverklaring?  
 
De Hartstichting verwoordt het in haar nieuwsbrief van deze maand als volgt:
“Wij volgen het algemeen gehanteerde uitgangspunt over de niet-reanimeren verklaring:  
Indien een leekhulpverlener, zoals een burgerhulpverlener, een niet-reanimeren verklaring 
aantreft tijdens de reanimatie, staat het de leek vrij de reanimatiepoging voort te zetten of te 
staken. De plicht om de reanimatiepoging te stoppen, geldt alleen voor professionele  
hulpverleners.”
 
Hiermee komt de keuze dus bij jouzelf te liggen. Maar wat 
als je twijfelt en er echt niet uitkomt?
“Het kan voorkomen dat de burgerhulpverlener twijfelt:  
moet ik doorgaan met reanimeren of de reanimatie staken? 
De burgerhulpverlener kan er dan voor kiezen om de  
beslissing over te laten aan de professionele hulpverleners, 
die waarschijnlijk enkele minuten later arriveren.”
 
Misschien speelt in alle hectiek ook de vraag nog door je 
hoofd of je wel met een geldige verklaring te maken hebt. 
Hierover schrijft de Hartstichting: “Een niet-reanimeren-
verklaring is een wilsverklaring. De verklaring is geldig als 
deze in woorden is uitgedrukt en te herleiden is naar de  
persoon. De meest bekende vorm is de niet-reanimeren- 
penning. Een tatoeage is ook rechtsgeldig als deze in 
woorden is opgeschreven.”

Kortgezegd is het advies: Kom je tijdens de reanimatie een 
niet-reanimerenverklaring tegen en denk je dat die geldig is 
of kan zijn? Doe dan wat je eigen hart je ingeeft:  
doorgaan of staken. 

Meer over dit onderwerp: https://www.hartstichting.nl/reanimatie/niet-reanimeren-wens.

Agenda 2020
 
algemene ledenvergadering
ALV: 24 maart - 19:30 uur - Lauwers College in Buitenpost
 
hulpverlening
turnwedstrijd: 7 maart - 08:30 tot 16:30 uur, sporthal Houtmoune in Buitenpost
reünie Buitenpost: zaterdag 21 maart – 11:00 tot 16:00 uur, Koartling in Buitenpost 
(2 hulpverleners)
natuurmarkt: 5 augustus - 09:30 tot 17:00 uur, Kruidhof in Buitenpost
(4 hulpverleners: 2 hulpverleners per dagdeel)
 
Jouw inzet wordt zeer op prijs gesteld! 
Regelmatig wordt onze vereniging gevraagd ehbo te verlenen bij activiteiten. Zonder ehbo’ers 
gaan bovenstaande evenementen niet door. De inzet van onze vrijwilligers wordt dan ook zeer 
op prijs gesteld.  
 
Hierboven zie je achter elk evenement tussen ( ) staan hoeveel hulpverleners er nog nodig 
zijn. Kom jij ook eens helpen? Eventuele reiskosten kunnen worden vergoed. Voor eten en 
drinken zorgt de organisatie.  
 
Aanmelden als vrijwillige hulpverlener bij deze evenementen kan bij Dineke van der Bij  
(secretariaat): ehbobuitenpost@hotmail.com / t. 0511-541838. 
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