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NIEUW: 112NL app
 
Er is een nieuwe app waarmee je contact kunt opnemen met de meldkamer: de 112NL app. 
Met deze app kun je bellen en chatten met de meldkamer. Je telefoon stuurt automatisch je 
locatie naar de meldkamer. Wel zo handig! De extra chatfunctie is bedoeld voor mensen met 
spraak- of hoorproblemen of die moeite hebben met de Nederlandse en Engelse taal.  
 

Hoe werkt het?
Eerst installeer je de app. Je downloadt de app dus van te voren, niet pas als je in een nood-
situatie zit. Zo is de app klaar voor gebruik op het moment dat elke seconde telt. 

Als je de app gedownload hebt, vul je eerst bepaalde gegevens in en geef je toestemming voor 
de functies locatie delen, notificaties ontvangen, de vertaalfunctie van Google, direct bellen via 
de app (alleen bij Android). Bij de installatie wordt eenmalig je telefoonnummer gebruikt om 
een verificatiecode naar je te kunnen sturen.
 
Als je de 112NL app dan geïnstalleerd hebt, kun je hiermee bellen naar de meldkamer. Met 
een knop kun je aangeven welke hulpdienst je nodig hebt. Als praten niet mogelijk is, kun je 
dat daarna direct aangeven. De app stuurt automatisch je vooraf ingevulde gegevens naar 
de meldkamer. Dat zijn je naam, 06-nummer, of je moeite hebt met spreken of horen en je 
voorkeurstaal voor de chatfunctie. Ook stuurt de app je locatie door. Handig, als je ook zelf niet 
weet waar je precies bent. 
 
Voor het inbellen met 112 hoef je geen beltegoed te hebben. Om daarna eventueel te kunnen 
chatten met de meldkamer heb je natuurlijk wél een internetverbinding nodig.  
 
Meer over de 112 app lees je op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/alarmnummer-112/
vraag-en-antwoord/112-app-van-de-overheid 
 
 
Kleine herinnering 
 
De contributie en het eventuele abonnement op het Hulpverleningsmagazine moet jaarlijks 
vóór 1 oktober 2022 worden voldaan op rekeningnummer NL45 RABO 0363 0114 63 t.n.v. 
EHBO Buitenpost-Gerkesklooster. Vandaag is het 1 oktober. Leden die de contributie nog niet 
betaald hebben, vragen we dit zo snel mogelijk alsnog te doen. Bij betaling graag vermelden: 
contributie 2022 + (eventueel) abonnement Hulpverleningsmagazine + naam lid.  
 
 
Op het programma...
 
De eerste groepen hebben al een paar herhalingslessen gehad. Andere groepen volgen deze 
en/of volgende maand de herhalingslessen van dit seizoen. Wat staat er op het programma 
van dit jaar? Verbandleer, stabiele zijligging bij trauma, reanimatie bij baby’s en kinderen, 
eerste hulp aan kinderen, stop de bloeding, en eerste hulp bij shock, valletsel, dementie en 
beroerte. Een uitgebreid en divers programma dus.  
 
Om jezelf alvast iets voor te bereiden op de les, kun je je inlezen in deze onderwerpen in het 
Oranje Kruis boekje, het boek EHBO leren en doen of de tips bekijken op hetoranjekruis.nl. 
 
 
Agenda 2022
 
Herhalingslessen
woensdagavondcursus in Lauwers College, Buitenpost - 19:30 tot 21:15 uur*
(21 & 28 september) 5 & 12 oktober: groep 1 t/m 4 
26 oktober, 2, 9 & 16 november:  groep 5 
*: geen pauze in het programma
 
zaterdagcursus in Lauwers College, Buitenpost - 08:00 tot 16:15 uur
29 oktober:  groep A t/m E 
26 november: groep F t/m L
 
Beginnerscursus
Bij voldoende interesse starten we dit jaar nog met een nieuwe beginnerscursus. Data volgen. 
 
Hulpverlening evenementen/activiteiten
15 oktober: Oogstdag - Kruidhof, Buitenpost - 10:00 tot 17:00 uur (ehbo geregeld) 
10 december:Kerstmarkt - Buitenpost - 14:00 tot 22:00 uur => nog 2 ehbo’ers per dagdeel
 
Evenementen gaan alleen door als er voldoende ehbo’ers bij aanwezig zijn. De inzet van 
vrijwilligers wordt dan ook zeer gewaardeerd! Eventuele reiskosten kunnen worden vergoed en 
voor eten en drinken zorgt de organisatie van het evenement. Aanmelden als hulpverlener bij 
evenementen kan bij het secretariaat: ehbobuitenpost@hotmail.com.
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