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Inhoud  BHV Training (in 1 dag) voor OV Hilversum Zuid-West 2022 
De basis (en herhalingscursus) Bedrijfshulpverlener is een door de werkgever aangewezen 
opleiding.  Het doel van de cursus is bedrijfsmedewerkers te leren effectief op te treden bij 
ongevallen en/of calamiteiten.  Onze docenten zijn artsen, verpleegkundigen en 
brandweermannen uit de praktijk. We kunnen de training ook in het Engels verzorgen. 
De opleiding richt zich op ontruiming, brandbestrijding en eerste hulp. Ook het gebruik van 
de AED (Automatische Externe Defibrillator) wordt behandeld. Daarnaast leren de cursisten 
adequaat de eerste vijftien minuten na een ongeval of calamiteit te overbruggen. Na deze 
eerste vijftien minuten is over het algemeen deskundige hulp van brandweer, GGD of politie 
aanwezig. 
 
De cursus vindt plaats volgens Arbowet-conforme doelstellingen (Artikel 15, 2e lid)  
Iedere cursist voldoet na het volgen van deze opleiding aan de competenties die zijn 
vastgesteld op het gebied van: 

➢ Verlenen van eerste hulp (ELH)  
In dit onderdeel worden zowel theorie als vaardigheden geoefend en getraind: 

• Algemene regels voor het verlenen van eerste hulp.  

• Slachtoffers beoordelen en behandelen volgens de BAC-benadering (bewustzijn, 
ademhaling, circulatie). Van bewustzijnsvermindering tot aan reanimeren en het 
gebruik van de AED. 

• Hoe te handelen bij, bijvoorbeeld, shock, huidwonden, ernstig uitwendig 
bloedverlies, brandwonden, botbreuken en ontwrichtingen, luchtwegblokkades en 
oogletsels.  

➢ Beperking en bestrijding van een beginnende brand, communicatie en ontruiming 
(BCO) 
In dit onderdeel worden zowel theorie als vaardigheden geoefend en getraind: 

• Beperking en bestrijding van een beginnende brand. In het theoriedeel komt aan de 
orde hoe een brand ontstaat en zich verder ontwikkelt. De cursisten leren op welke 
wijze en met welke middelen een brand kan worden geblust. Vanzelfsprekend komen 
daarbij ook de gevaren bij het blussen aan bod. De onderdelen zijn: branddriehoek, 
brand en brandstadia, blussen, blustoestellen, elektriciteitskasten en gevaarlijke 
stoffen. 

• Communicatie. De samenwerking met externe hulpverleningsdiensten. Welke 
informatie geef je door bij de melding van een incident? Hoe vindt de alarmering 
plaats?  

• Ontruiming. Wat is de rol van de BHV’er bij een ontruiming? Wat staat er in een 
ontruimingsplan? Welke voorzieningen moeten er in een gebouw zijn aangebracht?  
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Prijsopgave 2022 
 
Voor het deel LEH maken wij gebruik van eigen materiaal, verbandmiddelen, 
reanimatiepoppen en AED trainers. AED Professionals zal ervoor zorgen dat elke cursist met 
een eigen reanimatiepop kan oefenen.  
Voor het deel BCO maken wij gebruik van de Mobiele Training Unit (MTU). Dit voertuig is 
een vanuit de praktijk ontwikkelde en zeer geavanceerde trainingsmogelijkheid. Wij ervaren 
keer op keer dat de MTU een zeer waardevolle aanvulling is bij de praktijklessen. 
Uiteraard hebben de instructeurs jarenlange ervaring op hun vakgebied. 
 
Voor genoemde prijzen verzorgen wij: 
 

▪ Instructeur(s) 
▪ Gebruik van de Mobiele Training Unit     
▪ Gebruik materiaal (waaronder blussers en les materiaal) 
▪ Gebruik reanimatie materiaal en de AED 
▪ Certificaat 
▪ Cursusboek 
▪ Lunch, koffie, thee 

 
 

Product Prijs 

               BHV training in 1 dag                      €        179,50 ex 21% BTW/pp 
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