
WAAROM BHV?
Omdat een ongeluk of brand 
op de werkvloer altijd kan gebeuren

Bij onze praktijkgerichte BHV training 
leren wij u om effectief te kunnen 
handelen bij een calamiteit.
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Is uw organisatie goed voorbereid op 
veiligheids- en gezondheidsrisico’s op 
de werkvloer? 

Weet u hoe u moet handelen bij 
bijvoorbeeld een ongeval, brand of 
het ontruimen van uw pand?

Weet u dat de Arbo-wet (artikel 3) u 
als werknemer verplicht om passende 
maatregelen te nemen om in geval voor 
gevaar van werknemers en derden 
adequaat te kunnen handelen en 
risico’s te beperken?

€ 230,- per deelnemer op basis van  
opgegeven groep 12 deelnemers 
in 1 boeking

€ 240,- per deelnemer op basis van  
opgegeven groep 10 deelnemers 
in 1 boeking

€ 250,- per deelnemer op basis van  
opgegeven groep 8 deelnemers 
in 1 boeking

Tarief is all inn met gebruik lotus, lunch 
pasje, leermiddelen en certificaat en 
examenkosten.
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Het is van levensbelang dat er collega’s
rondlopen die adequaat kunnen handelen

De training is interactief 
en vooral gericht op de praktijk.

> Waarom BHV (bedrijfshulpverlening)?

Het kan natuurlijk altijd gebeuren: een ongeluk 
of brand op de werkvloer. Vaak duurt het enige 
tijd voordat professionele hulp ter plaatse is. 
Dan is het van levensbelang dat er collega’s 
rondlopen die adequaat kunnen handelen.

Daarom stelt de Arbo-wet dat je als organisatie 
moet voldoen aan bepaalde BHV-veiligheidseisen.
U als werkgever heeft dus een wettelijke verplich-
ting om bedrijfshulpverlening in uw organisatie te 
organiseren. De directe nadelige gevolgen van 
ongevallen, brand en calamiteiten voor de werk-
nemers en bezoekers kunnen daardoor zoveel 
mogelijk beperkt worden. 

Een van de onderdelen van die BHV-organisatie is 
dat er BHV-ers aanwezig zijn. Hoeveel BHV-ers er 
in uw organisatie aanwezig moeten zijn, zal onder 
andere afhangen van de risico’s die het werk met 
zich meebrengt. 

> Wat kun je verwachten tijdens 
een BHV opleiding?

Bij onze praktijkgerichte BHV training leren wij 
u om effectief te kunnen handelen bij een 
calamiteit. 

Tijdens de BHV opleiding leer je onder andere:
• levensreddende eerste hulp te verlenen,
• te reanimeren en een AED gebruiken,
• uitwendige wonden te behandelen,
• symptomen te herkennen van bijvoorbeeld

een hartaanval, beroerte en shock,
• hoe je een brand kan blussen en

wanneer juist niet,
• hoe je een gebouw ontruimt.

Vaak is de gedachten dat een BHV opleiding saai 
is. Wij beloven dat dat niet gaat gebeuren. 
Vanuit reële situaties die in de praktijk kunnen 
voorkomen, laten we je handelen. De training is 
interactief en vooral gericht op de praktijk. 
Stilzitten een hele dag zit er niet in. Ons doel is 
dat je naar huis of naar je werk gaat met een 
rugzak vol ervaring en voorbeelden.

> We bieden verschillende soorten 
opleidingen aan: 

2-daagse basis opleiding BHV

1-daagse basisopleiding BHV i.c.m. e-learning

1 daagse herhalingsopleiding BHV

De prijs (zie achterzijde) bestaat uit: de cursus, 
het examen, certificaat en bhv-pasje, lekkere 
lunch, koffie, thee en frisdrank.

Bij onze praktijkgerichte BHV 
training leren wij u om 

effectief te kunnen handelen 
bij een calamiteit.




