
Van alle bedrijfsongevallen in Nederland hebben 200.000 slachtoffers een medische behandeling nodig. 80.000 van 

hen worden doorverwezen naar een SEH van het ziekenhuis. Van deze 80.000 wordt 10% uiteindelijk opgenomen.  

Per jaar overlijden er 80 mensen als gevolg van een bedrijfsongeval. De totale medische kosten zijn 120 miljoen euro 

en de verzuimkosten bedragen ruim 900 miljoen euro. Daarnaast is het aanwezig zijn van mensen met een BHV- 

certificaat verplicht voor bedrijven met 1 of meer werknemers. [artikel 3 en 15 van de Arbowet]

DOEL

Het is bekend dat de eerste opvang 

na een ongeval van groot belang is 

voor het uiteindelijke herstel. Het 

doel van deze cursus is dan ook u 

vertrouwd te maken met de opvang 

van slachtoffers en deze zo optimaal 

mogelijk te stabiliseren. Daarnaast 

wordt u geleerd wat te doen in geval 

van brand.

ONDERWERPEN

Tijdens de cursus BHV komende de volgende onderwerpen aan bod:

• Reanimatietraining.

• Bediening AED.

• Veilig stellen van slachtoffers.

• Verbandleer.

• Bestrijden van calamiteiten.

• Bestrijden van een beginnende brand 

   en het voorkomen van uitbreiding.

• Opvang en ondersteuning van hulpverleners.

• Communiceren tijdens calamiteiten.

• Ontruimingsplan en ontruimingstechniek.
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DOOR WIE?

Het medische gedeelte van de  

cursus wordt verzorgd door instruc-

teurs die gecertificeerd zijn door de 

Nederlandse Reanimatieraad. Een 

aantal van onze instructeurs is werk-

zaam als anesthesioloog. Het brand/

ontruimingsgedeelte wordt ver-

zorgd door medewerkers van de 

brandweer.

OPLEIDINGSDUUR EN PROGRAMMA

De cursusduur bedraagt vier dagdelen. Gedurende twee dagdelen ligt de  

nadruk op de medische aspecten. Het stabiliseren en behandelen van het 

slachtoffer komen uitvoerig aan bod. Daarnaast leert u hoe u  met beperkte 

middelen de situatie optimaliseert opdat de patiënt veilig naar het ziekenhuis 

kan worden getransporteerd. Naast de theoretische uitleg zal voldoende tijd 

worden gereserveerd om de theorie in de praktijk te brengen. Aangezien onze 

instructeurs dagelijks te maken hebben met de opvang van slachtoffers na 

een ongeval of reanimatie zijn zij bij uitstek geschikt om u wegwijs te maken 

in zowel de theorie als de praktijk.

VOORKENNIS

Voor deze cursus is geen specifieke 

voorkennis vereist.

CERTIFICAAT

Na het met goed gevolg af leggen 

van het examen ontvangt u een  

certificaat.

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 het volgen van de 

cursus bedragen € 295,- exclusief btw 

per persoon.

De kosten voor het examen zijn 

€ 22,50 exclusief btw per persoon.

In de andere twee dagdelen van de 

cursus leert u alle aspecten van 

brandveiligheid kennen. Denk hierbij 

aan hoe te handelen bij een begin-

nende brand; de ontruiming van een 

gebouw in geval van brand.

Dit onderdeel wordt verzorgd door 

ervaren medewerkers van de brand-

weer. Ook dit cursusdeel bestaat uit 

een theoretisch en een praktijkdeel.

De cursus wordt afgesloten met een 

examen.


