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Herhalingscursus

BHV

Uit onderzoek is gebleken dat kennis en vaardigheden snel wegzakken als deze niet continu herhaald en geoefend
worden. Aangezien slachtoffers recht hebben op de beste opvang is het noodzakelijk om voortdurend bijgeschoold
te worden.

DOEL
Het opfrissen van kennis en vaardigheden opgedaan tijdens de basis
BHV-opleiding, met aanvulling van
de laatste ontwikkelingen.

ONDERWERPEN
• Reanimatietraining
• Bediening AED
• Veilig stellen van het slachtoffer
• Verslikkingen
• Verbandleer
• Bestrijden van calamiteiten
• Bestrijden van een beginnende
brand en het voorkomen van
uitbreiding hiervan
• Het opvangen en ondersteunen
van hulpverleners
• Communiceren tijdens calamiteiten
• Ontruimingsplan en ontruimingstechniek

OPLEIDINGSDUUR EN PROGRAMMA
Deze cursus bestaat uit twee dagdelen waarin alle onderwerpen worden
behandeld die nodig zijn om optimale hulp te bieden tijdens een calamiteit.
Een groot deel van de dag zal besteed worden aan praktijkoefeningen. Na het
volgen van de herhalingscursus bent u in staat om direct te handelen in geval
bij calamiteiten en voelt u zich zekerder.

CERTIFICAAT
Na het goet doorlopen van de
cursus ontvangt u een certificaat.

anesthesioloog. Daarnaast wordt
het brandtechnische gedeelte verzorgd door medewerkers van de
brandweer.
STUDIEBELASTING
Naast de aanwezigheid tijdens de
cursus is er geen verdere tijdsinvestering nodig.
VOOR WIE?
Voor iedereen die in het verleden de
cursus BHV gevolgd heeft en deze
kennis up-to-date wil houden.
DOOR WIE?
Deze cursus wordt gegeven door
instructeurs die gecertificeerd zijn
door de Nederlandse Reanimatie
Raad. De meesten zijn werkzaam als

AANMELDEN
Aanmelden kan via:
www.omnia-opleidingen.nl
info@omnia-opleidingen.nl
0318 - 64 34 43 of 06 - 51 33 06 35
DATUM EN PLAATS
Zie voor data onze website
www.omnia-opleidingen.nl
De cursus wordt gegeven in ons
leslokaal op de Verrijn Stuartlaan 28
te Rijswijk. Wij kunnen de cursus
ook in-company geven.
KOSTEN
De kosten voor de herhalingscursus BHV zijn € 198,- exclusief btw
per persoon.
De kosten voor de certificering zijn
€ 22,50 exclusief btw per persoon.

