
Zeven dorpen oefening  

Maandag 15 april vond in metaalwarenfabriek Zij mans, 

gevestigd aan de Calenwiel in Berkel-Enschot, de jaarlijkse 

oefen EHBO - avond plaats met deel- nemers uit maar liefst 

zeven dorpen. Dit jaar was de organisatie in handen van 

EHBO Sint Alphonsus Berkel-Enschot. Een uitgebreid 

draaiboek, een flink aantal Lotus slachtoffers en een 

fantastische locatie maakten op voorhand deze oefen avond 

al tot een succes.  

Oefen, leer en geniet  

Voorzitter Sep Raben van Sint Alphonsus heette rond  

19.45 uur de deelnemers uit Udenhout, Moergestel, Haaren, 

Esch, Oisterwijk, Helvoirt en Berkel- Enschot van harte 

welkom en benadrukte dat de locatie bij uitstek geschikt 

was om een oefen avond te houden die de realiteit sterk 

benaderde. Onder het motto "Oefen, leer en geniet" kregen 

de deelnemers te maken met aan de praktijk en omgeving 

gelieerde opdrachten. Ze werden geconfronteerd met Lotus 

medewerkers, die hun slachtofferrol met verve vervulden. 

Simulaties van Luchtweg vergiftiging door chemicaliën, 

brandwonden door elektriciteit, hartstil-



stand, slagaderlijke bloeding, shock, dwarslaesie, enz. 

werden met grote realiteitszin en met pijn verwrongen 

gezichten verbeeld. De deelnemende EHBO-ers moes- ten 

uiteraard na een "diagnose" de juiste maatregelen en 

beslissingen zien te nemen: Het verlenen van de 

noodzakelijke eerste hulp, het inschakelen van andere 

hulpdiensten en indien de situatie er om vroeg over te gaan 

tot reanimatie van het slachtoffer.  

Aansluitend gaven de 11 kader instructeurs een be- 

oordeling over de gevolgde werkwijze en werd indien nodig 

uitleg gegeven over de juiste behandelwijze.  

Opvallend deze avond was niet alleen het enthousiasme van 

de deelnemers, maar zeker ook de kennis en kunde van 

velen. In veel situaties werd er adequaat opgetre-  

den. Een prettige constatering voor de inwoners van de 

zeven dorpen.  

 

Een jaar lang voorbereiding 

EHBO-vereniging Sint Alphonsus kan terugkijken op een 

geslaagde 7 dorpen oefening. Chantal Koster c.s. zijn een 

jaar lang bezig geweest deze avond voor te bereiden. Het 

draaiboek dat alle deelnemers ontvingen getuigt van de 

inspanningen die vooraf geleverd zijn. Het succes is echter 

ook mede bewerkstelligd door het belangeloos beschikbaar 

stellen van de locatie door Zijlmans metaalwarenfabriek, de 

deelname van Lotus mensen en de kader instructeurs en niet 

te vergeten het enthousiasme van al die vrijwillige 

EHBO-ers.  

 

Meer weten over EHBO Berkel-Enschot? www.ehbo-be.nl  
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