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Als een organisatie BHV’ers aanstelt, moet ervoor gezorgd worden dat zij beschikken 
over een goede opleiding en uitrusting om hun taken goed uit te voeren. Bedrijven 
moeten naast het nemen van maatregelen op gebied van BHV ook contact 
onderhouden met de externe hulpverleningsorganisaties (bijvoorbeeld brandweer of 
politie) wanneer er zich een ongeval voordoet.

BHV Basiscursus
De cursus BHV is een zeer praktisch ingerichte cursus. U leert wat u moet doen bij 
verschillende soorten letsel. Ook het bedienen van de AED wordt getraind. 

Indeling
De cursus bestaat uit twee dagen, waarvan 1 dag Eerste Hulp en 1 dag Brandbestrijding 
en Ontruiming. Cursussen worden in-company gegeven met 9-15 deelnemers. 

Opleidingsprofiel Bedrijfshulpverlener
1. Taakgebied ‘Beperking en bestrijding van een beginnende brand’
•	 Het kunnen beperken en bestrijden van een beginnende brand
•	 Het kunnen herkennen en gebruiken van veiligheidsvoorzieningen
•	 Het kunnen toepassen van de branddriehoek
•	 Het kennen van de ontwikkeling van een brand
•	 Het kennen van hun afgebakende rol binnen het taakgebied ‘beperken en 

bestrijden van een beginnende brand
•	 Het (h)erkennen van de belangrijkste functies van de brandpreventieve maatregelen 

en voorzieningen

2.  Taakgebied ‘Ontruiming’
•	 Het kunnen begeleiden van een ontruiming
•	 Het gebruik kunnen maken van veiligheidsmiddelen
•	 Het kennen van het ontruimingsplan alsmede het doel ervan
•	 Het kennen van de toepassingsmogelijkheden van vluchtmiddelen
•	 Het kennen van hun afgebakende rol binnen het taakgebied ‘ontruiming’

Een bedrijfshulpverlener is verantwoordelijk voor het verlenen van Eerste Hulp, het 
bestrijden van een beginnende brand en het begeleiden van een ontruiming. Sinds 
1994 eist de Arbo-wet dat elke werkgever veiligheid, door de aanwezigheid van een 
bedrijfshulpverlener, voor klanten en medewerkers kan garanderen. Heeft u personeel 
in dienst? Dan bent u wettelijk verplicht tenminste één persoon aan te wijzen als 
bedrijfshulpverlener en moet er altijd een BHV‘er binnen uw bedrijf aanwezig zijn. 

Trainingen & Opleidingen
Bedrijfshulpverlening
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3.  Taakgebied ‘Communicatie’
•	 Het op juiste wijze kunnen melden van een ongeval of brand
•	 Het kunnen communicaten bedrijfsintern
•	 Het kunnen geven van relevante informatie aan hulpverleningsdiensten
•	 Het kunnen hanteren en bedienen van communicatiemiddelen
•	 Het kennen van hun afgebakende rol binnen het taakgebied ‘communicatie’

4. Taakgebied ‘Eerste hulp’
•	 Het als zodanig kunnen herkennen van gevaarlijke situaties alsmede de juiste 

maatregelen kunnen nemen ten behoeve van hun eigen veiligheid en die van het 
slachtoffer

•	 Het kunnen verplaatsen van het slachtoffer in noodsituaties
•	 Het kunnen nagaan wat er met het slachtoffer is gebeurd
•	 Het kunnen hulp verlenen op deskundige wijze
•	 Het vaardig zijn in het verlenen van eerste hulp bij bewustzijnstoornissen, 

ademhalingsstoornissen, bloedsomloopstoornissen en uitwendige wonden, 
brandwonden, botbreuken en oog-letsel

•	 Het kennen van hun afgebakende rol binnen het taakgebied ‘eerste hulp’
•	 Het kunnen omgaan en het kunnen bedienen van een AED apparaat

Programma BHV Basis Opleiding
Dagdeel 1: Levensreddende Handelingen* 
Dit cursusonderdeel omvat onder andere de volgende onderwerpen:
•	 Elementaire kennis van het menselijk lichaam
•	 Bewustzijnstoornissen
•	 Ademhalingsstoornissen
•	 Slagaderlijke bloedingen
•	 Shock
•	 Uitwendige wonden en de behandeling hiervan
•	 Botbreuken
•	 Vergiftiging

Dagdeel 2: Reanimatie
Dit cursusonderdeel omvat onder andere de volgende onderwerpen:
•	 Het belang van reanimatie
•	 Wat is reanimatie?
•	 De circulatiestilstand
•	 De ademhalingsstilstand
•	 Reanimeren bij volwassenen
•	 Reanimeren bij kinderen / baby’s

* Vrijstelling LEH
Indien de cursist/deelnemer in het bezit is van een geldig E.H.B.O-diploma met aantekening 
Reanimatie is het volgen van het onderdeel LEH niet noodzakelijk. In dit geval dient met een kopie 
van het diploma te tonen.
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Dagdeel 3: Brandpreventie en bestrijding
Dit cursusonderdeel omvat onder andere de volgende onderwerpen:

•	 Het verbrandingsproces
•	 Het melden van een brand
•	 Brandklassen en blusmethoden
•	 Blusstoffen en blustoestellen
•	 Brandpreventiemaatregelen

Voor het praktijgedeelte van dit onderdeel zal gebruik worden gemaak van een mobiele 
trainingsunit waarin diverse branden gesimuleerd kunnen worden.

Dagdeel4: Ontruimingsleer
Dit cursusonderdeel omvat onder andere de volgende onderwerpen:
•	 ARBO-wet
•	 Wanneer ontruimen?
•	 De vluchtroutes
•	 De verzamelplaats
•	 Zoektechnieken
• Lesmateriaal
NIBHV lesboek Basisopleiding Bedrijfshulpverlening 17e druk

Certificering
•	 Diploma 
•	 BHV pas

Geldigheid
2 jaar

BHV Herhalingscursus
Kennis en vooral de vaardigheden moeten worden bijgehouden. In de Arbowet staat 
beschreven dat je als werkgever verplicht bent om er zorg voor te dragen dat de BHV’er op 
de hoogte blijft van de opgedane kennis van de Basiscursus. Freeway Arbo Advies biedt u 
graag de mogeljikheid om jaarlijks de BHV herhalingscursus te volgen. 

Indien er op in-company getraind kan worden zal er aan de hand van het nood/
calamiteitenplan en de RI&E getracht worden een zo realistisch mogelijke oefening 
te houden ,waarbij er aandacht geschonken kan worden aan actuele onderwerpen en 
gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden op de loacatie.

Indeling
De cursus bestaat uit 1 dag (1 dagdeel B&O + 1 dagdeel LEH) met 12-15 deelnemers.  
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Onderdelen die aan bod komen zijn:
•	 Het verlenen van Eerste Hulp bij ongevallen en calamiteiten
•	 Het bestrijden en beperken van een beginnende brand
•	 Het intern alarmeren en ontruimen van het gebouw
•	 Het leren omgaan met de hulpverleningsorganisaties

Lesmateriaal
Basisopleiding BHV 17de druk

Certificering
•	 BHV pasje
Deelnemers met een geldig E.H.B.O diploma zijn vrijgesteld van het BHV onderdeel LEH.

Geldigheid
2 jaar

De basis- en herhalingscursussen zijn tevens toegankelijk middels ‘open inschrijving’. 
Informeer naar de mogelijkheden.

BHV ploegleider cursus
Door de omvang en/of de aanwezige risico’s van en binnen de organisatie kan het zijn 
dat er meerdere BHV’ers nodig zijn. Hierdoor is de kans groot dat er behoefte is aan 
leidinggevenden binnen de BHV-organisatie. De ploegleider van de BHV-organisatie kan 
de werkgever zelf zijn of een BHV’er die als zodanig zal gaan optreden. Om de cursus 
Ploegleider BHV te kunnen volgen is het bezit van het diploma BHV basis een vereiste. Het 
aantal deelnemers voor In-Company cursussen is minimaal 6. De cursus Ploegleider is ook 
toegankelijk middels open inschrijving.

Indeling
De cursus bestaat uit 2 dagen. Voor In-Company trainingen geldt een minimum van 6 
deelnemers. 

Onderdelen die aan bod komen zijn:
•	 Inzet van de ploeg met BHV’ers leiden en controleren
•	 Het voorbereiden van de BHV-ploeg
•	 Het houden en organiseren van oefeningen met de BHV-ploeg
•	 Het evalueren en rapporten van de oefening
•	 Het beheren van de BHV-middelen
•	 Kennis hebben van alle risico’s binnen de organisatie

Lesmateriaal
NIBHV lesboek ‘Ploegleider Bedrijfshulpverlening’
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Freeway Arbo Advies

Zuidersingel 146
2993 PR Barendrecht

T: 0180 - 638803
F: 0180 - 638804
M: 06 - 11361136

info@freewayarboadvies.nl
www.freewayarboadvies.nl

Certificering
•	 BHV pasje
•	 Diploma BHV Ploegleider

Geldigheid
2 jaar

Alle examens worden afgenomen conform de landelijke normen van het Nederlands 
Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV). 

Wilt u meer informatie over de inhoud en de opbouw 
van ons BHV-opleidingen en bent u benieuwd naar onze 
scherpe prijsstelling? Neemt u dan contact met ons op 
of maak een vrijblijvende kennismaking.


