
 

Een fietser botst op een auto en krijgt het stuur hard in zijn buik. Een collega valt van 

de vrachtwagen en blijft roerloos liggen. Zomaar twee voorbeelden van alledaagse 

situaties waarbij mensen jouw hulp nodig hebben.. Als bus- of vrachtautochauffeur 

is de kans groot dat je als één van de eersten ter plekke bent. Tijdig en adequaat 

handelen kan dan van levensbelang zijn.

De Europese Richtlijn vakbekwaamheid verplicht actieve bus- en 

vrachtautochauffeurs binnen de EU nascholing te volgen. Chauffeurs die aan de 

Richtlijn voldoen, krijgen gedurende 5 jaar de code 95-registratie op hun rijbewijs. 

Om deze registratie te behouden, dien je binnen deze 5 jaar 35 uur aan bijscholing te 

volgen. Tijdens deze nascholingsopleiding ga je vooral praktisch aan de slag en werk 

je tijdens oefenscenario’s aan oplossingsstrategieën bij medische noodgevallen. 

Door de inzet van LOTUS®-slachtoffers worden letsels, ziektebeelden en bijbehorend 

gedrag realistisch uitgebeeld waardoor je deze sneller herkent. Hiermee kan je in 

geval van nood adequaat kunt handelen. 

Code 95 - Nascholing  
EHBO/BHV (U21-1)

Aan het eind van de nascholing kun je:

•  Een slachtoffer in veiligheid brengen

•  De toestand van het slachtoffer beoordelen

•  De juiste hulpdiensten inschakelen

•  Reanimeren met en zonder AED

•  Handelen in geval van levensbedreigende stoornissen, waaronder    

    luchtwegblokkade, shock en (hitte)beroerte, hartinfarct en hersenvliesontsteking.

•  Verwondingen behandelen, waaronder brandwonden, bloedingen, kneuzingen.       

    verstuikingen, insectenbeten, vergiftiging en electriciteitsongevallen.

Voor wie is code 95 interessant?

Bus- en vrachtautochauffeurs die in het kader van code 95, CCV nascholing volgen.

Tijdsduur

Één nascholingstraining duurt 7 uur.

Kosten

De kosten voor deze nascholing, exclusief registratie (CCV) en BTW, zijn €170,-*. 

Registratie

Deze nascholing levert 7 accreditatiepunten op en wordt door het CCV erkend als 

theoriecursus.

Opwaardering naar BHV

Tijdens deze nascholingscursus volg je hetzelfde programma als de module ‘Eerste 

Hulp’ van de BHV-opleiding. Door vervolgens binnen drie maanden ook de module 

Brandbestrijding en Ontruiming af te ronden, ontvang je het BHV-diploma. Dit is voor 

veel werkgevers interessant, omdat zij volgens de Arbowet verplicht zijn voldoende 

bedrijfshulpverleners aanwezig te hebben.
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Code 95 - Nascholing 
EHBO/BHV (U21-1)

Code 95 - Opwaardering naar BHV

De code 95-registratie geeft je een solide basis voor het handelen in veel 

voorkomende noodsituaties, zowel op- als buiten de weg. 

Prijs opleiding 
per deelnemer:
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€170,-*
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de Jong EHBO-educatie is aangesloten bij:

Wanneer je in het bezit bent van de code 95-registratie kan je deze binnen drie maanden 

opwaarderen naar een volwaardig BHV-certifi caat. Dit vereist een aanvullende kennistoets 

over de code 95 theorie + een afgeronde module Brandbestrijding en Ontruiming .

* = Neem voor groepen vanaf 9 deelnemers contact op voor een vrijblijvende offerte.


