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Herken de 
signalen 
van een 
beroerte 
Een scheve mond, 
verwarde spraak of een 
lamme arm. Dat zijn de 
3 meest voorkomende 
signalen van een 
beroerte.  

Bel direct 112 bij deze 
signalen. 

Bij deze signalen kan er sprake zijn van 

een TIA, herseninfarct of een 

hersenbloeding. Onderneem dan meteen 

actie! Mond, spraak, arm.  

Beroerte-alarm! Bel direct 112. 

Dit is een nieuwe campagne van de 

Nederlandse Hartstichting om te 

voorkomen dat slachtoffers met rest 

verschijnselen achter blijven.  

 

 

 

 

 



Overige signalen 
Andere verschijnselen bij een beroerte 

kunnen zijn: 

 Krachtsverlies of verlamming van 

een been 

 Plotseling dubbelzien of maar één 

helft van het gezichtsveld zien of  

ineens blind zijn aan één van de 

ogen. 

 Ineens hevige draaiduizeligheid of 

coördinatie- en 

evenwichtsstoornissen 

 Plotseling zeer ernstige hoofdpijn 

zonder oorzaak (komt alleen bij een 

hersenbloeding voor) 

 -------------------------------------------  

Wist u dat:                                               

# hulp bij spoed niet vaak genoeg op tijd 

is; 

# er van de 24 regionale 

ambulancediensten dit maar bij 17 lukt; 

# er een toename is gekomen van de 

spoedritten; 

# de bijdragen van de zorgverzekeraars 

niet mee omhoog is gegaan; 

# men nu van alles moet gaan regeleen om 

de 15 minuten te halen wel gehaald kunnen 

gaan worden; 

 

----------------------------------------------------  

Geldigheid diploma’s 

De door Het Oranje Kruis uitgegeven 

diploma’s zijn twee jaar geldig, waarna 

deze gehercertificeerd (verlengd) worden. 

De geldigheid van een diploma heeft 

meerdere implicaties. Het gaat om de 

actuele kennis en kunde die telkens weer 

expliciet moet worden waar gemaakt. 

Hieraan is ook de 

aansprakelijkheidsverzekering gekoppeld. 

Diploma’s zijn persoonsgebonden, daarom 

ligt de primaire verantwoordelijkheid voor 

de geldigheid ervan bij de individuele 

eigenaar. Om die reden kunnen alle 

diplomahouders tegenwoordig zelf de 

geldigheid checken via de diplomachecker.  
 

 
 

Volg dus uw herhalingslessen om het 

diploma geldig te houden want wij kunnen 

als vereniging controles krijgen van het 

Oranje Kruis.  

----------------------------------------------------  

Bestuurderscursus 

 

Door EHBO Noord-Brabant wordt op 

zaterdag 8 oktober 2016 een 

bestuurderscursus georganiseerd in het 

Willem II stadion te Tilburg. Adspirant 

bestuurders zijn daarbij van harte welkom 

om meer inzicht te krijgen in de 

organisaties van EHBO verenigingen. Als 

je interesse hebt, laat het ons weten, dan 

melden we je aan.  

----------------------------------------------------  

Stalling 

 

 
 

Wij danken de brandweer voor het mogen 

stallen van onze caravan. Tof 

http://www.hetoranjekruis.nl/diplomachecker/

