
Een medewerker valt van de trap en blijft bewegingloos liggen. Een klant grijpt 

naar zijn borst en zakt in elkaar. Het bedrijf moet ontruimd worden nadat er giftige 

dampen zijn vrijgekomen. Hoe veilig er ook gewerkt wordt, een ongeluk zit in een 

klein hoekje. Het is dan ook van levensbelang dat bedrijfshulpverleners snel en 

adequaat kunnen handelen. Zij vervullen de voorpostfunctie voor de professionele 

hulpverleningsdiensten zoals ambulance en brandweer. 

De waarde van BHV 

De Arbowet schrijft voor dat een werkgever zich laat bijstaan door één of 

meerdere werknemers die door hem zijn aangewezen als bedrijfshulpverleners. 

Hoeveel hulpverleners dat voor jullie bedrijf zijn, komt voort uit de verplichte, 

bedrijfsgebonden Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Wij stellen desgewenst 

een RI&E op en verzorgen de BHV-opleidingen ‘incompany’. Hierdoor kunnen we 

de competenties van de bedrijfshulpverleners afstemmen op de behoeften binnen 

het bedrijf. De deelnemers werken tijdens oefenscenario’s samen aan mogelijke 

oplossingsstrategieën, zodat iedereen goed op elkaar afgestemd is in geval van 

nood.

Bedrijfshulpverlening (BHV)

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

gedrag realistisch uitgebeeld, waardoor bedrijfshulpverleners ze sneller herkennen.  

Met deze aanpak geven we jullie bedrijfshulpverleners de vaardigheden en het 

vertrouwen mee, zodat ze in geval van nood adequaat kunnen handelen.

Aan het eind van de opleiding kunnen de bedrijfshulpverleners:

•  Eerste hulp bij ongelukken verlenen

•  brand beperken en bestrijden

•  de gevolgen van ongelukken beperken

•  werknemers en alle andere personen in geval van nood alarmeren en evacueren

 

Voor wie is BHV interessant?

Voor alle werkgevers met werknemers in dienst.

 

Tijdsduur 

Een complete basisopleiding bestaat uit 16 contacturen. Om het BHV-diploma geldig 

te houden, dient een bedrijfshulpverlener jaarlijks een herhalingsopleiding te volgen 

van 8 contacturen.

 

Kosten

De kosten voor een complete basisopleiding bedragen maximaal €319,-* excl. BTW. 

Voor een complete herhalingsopleiding is dit maximaal €159,-* excl. BTW.  

Certificering en erkenning

Als een deelnemer zowel de praktische vaardigheden als de kennistests met een 

positief gevolg heeft afgesloten, ontvangt hij/zij een certificaat en pasje met een 

geldigheid van één jaar. De certificerende instantie is het Nederlands Instituut voor 

BedrijfsHulpVerlening (NIBHV®).
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Bedrijfshulpverlening (BHV)

Prijs opleiding 
per deelnemer:
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Prijs opleiding 
per deelnemer:

€170,-*

€159,-*

€319,-*

€349,-*
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Legenda

de Jong EHBO-educatie is aangesloten bij:

4u

Reanimatie: baby’s 
 en kinderen

4u

Niet-spoedeisende
EHBO-K

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

Onderstaande opleidingen geven een solide basis voor het handelen in veel voorkomende noodsituaties. 


