Basisopleiding Bedrijfshulpverlener (BHV)
Een brand, een persoonlijk ongeval of een ander incident. Elke werkgever wil
voorkomen dat zoiets in zijn bedrijf gebeurt, maar niet alle risico’s zijn te
vermijden. Om de gevolgen van brand en ongevallen te beperken, is iedere
organisatie verplicht bedrijfshulpverlening (BHV) te regelen.
De risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE) is het uitgangspunt om te bepalen welke
deskundige bijstand op het gebied van BHV voor uw organisatie nodig is. Afhankelijk van
de aard, grootte, ligging van het bedrijf en de restrisico’s in het bedrijf, moeten één of
meerdere werknemers zijn opgeleid als BHV’er. Ook als de bedrijfshulpverlening samen
met andere bedrijven wordt georganiseerd.
Bedrijfshulpverleners
Bedrijfshulpverleners zorgen dat er snel en effectief hulp wordt geboden bij incidenten, zo
nodig totdat brandweer, ambulance en politie zijn gearriveerd. Zij nemen maatregelen om
letsel en schade zoveel mogelijk te beperken. Iedere BHV’er moet voor één of meer van de
hulpverleningstaken zijn opgeleid. De BHV-organisatie als totaal moet in staat zijn alle
hulpverleningstaken uit te voeren.
Opleiding
De basisopleiding bedrijfshulpverlening leert (toekomstige) BHV’ers hoe ze levensreddende
handelingen kunnen uitvoeren en hoe ze om moeten gaan met brandbestrijding.
De volgende onderwerpen komen aan bod:
 Het beperken en bestrijden van een beginnende brand.
 Het begeleiden van een ontruiming.
 Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen .
 Het verlenen van spoedeisende hulp met behulp van AED (Automatische Externe
Defibrillator).
De opleiding voldoet aan de richtlijnen van het Nederlands Instituut voor
Bedrijfshulpverlening (NIBHV).
Opleidingsduur
Voorafgaand aan de opleiding wordt het lesmateriaal toegestuurd om de theorie te
bestuderen. De basisopleiding beslaat vier dagdelen en wordt afgesloten met een theorieen praktijkexamen.
Vrijstelling
Deelnemers die in het bezit zijn van een geldig EHBO-diploma van het Oranje Kruis kunnen
vrijstelling aanvragen voor de module Eerste Hulp.
Locatie
De opleiding wordt gegeven op een trainingslocatie van HumanCapitalCare.
Indien uw locatie voldoet aan de gestelde eisen, kan de opleiding in overleg ook op uw
locatie georganiseerd worden bij een minimale deelname van 10 personen en een
maximale groepsgrootte van 15 personen.
Examen
Het examen wordt afgenomen door NIBHV-erkende docenten. Na het behalen van het
examen ontvangt de deelnemer het diploma Basis Bedrijfshulpverlener van het NIBHV.
Meer informatie
Hebt u nog vragen of bent u geïnteresseerd, mail dan naar
trainingen@humancapitalcare.nl.

