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Keuzekaart BHV 
Let op! Onderstaande onderwerpen zijn een aanvulling op de verplichte competenties in de training. We blijven de levensreddende eerste hulp jaarlijks 

herhalen. Het is raadzaam om niet meer dan 350 minuten uit onderstaand keuzemenu te kiezen. 

De opdrachtgever van de BHV training is primair verantwoordelijk voor de inhoud van de training. Gebaseerd op de risico’s komende vanuit de Risico 

inventarisatie en evaluatie (RI&E) 

 

1. Wetgeving en achtergronden van de Bedrijfshulpverlening (30 Min) 

Op een interactieve manier kennis maken met de risico’s op de eigen werkvloer. Wat 

kan ons gebeuren? Wat is een RI&E. Hoeveel BHV-ers heb je nodig. Aan welke 

onderwerpen in de training heb jij behoefte. Wat is het effect wanneer het fout gaat 

 

2. Toekomst en innovaties in de BHV/EHBO (60 Min) 

Nieuwe middelen, nieuwe inzichten en latere aankomst van de hulpdiensten zorgen voor 

veranderingen in de BHV/EHBO wereld. Welke kant gaat het op en waar zullen we 

rekening mee moeten houden. (Door trendwatcher in BHV Arjan de Kleijn) 

 

3. Procedure training op Table-top (45 Min) 

Rond de tekening van uw gebouw gaan we een aantal scenario’s uitwerken. Men ziet van     

bovenaf wat er aan de hand is en wat er moet gebeuren. Door met elkaar de discussie 

aan te gaan komen er vele aspecten aan bod. Wie doet er wat? Wat komt er op ons af? 

Hoeveel medewerkers hebben we nodig? Wie is er Bedrijfshulpverlener ? (Foto) 

 

4. Communicatie training 1 (30 Min) 

Werken met een portofoon. Wat kan wel en wat kan niet. We bouwen een kunstwerk. Uw 

collega’s hebben de tekeningen en u gaat samen met een andere BHV-er bouwen. Eigen 

initiatief werkt averechts. (FOTO) 

 

5. Communicatie training 2 (de echte)  (45 Min) 

Het “Natte buizenspel”  (FOTO) 

In uw pand is (fictief) een waterleiding gesprongen. De BHV is gevraagd een oplossing te 

bedenken. In 4 groepen bedenkt u de oplossing. Groep 1 gaat bouwen. Groep 2 beheert  

de onderdelen. Groep 3 heeft de eerste tekening en groep 4 heeft de 2e tekening. 

Technisch inzicht en geduld zorgen voor een snelle tijd. Kijk uit dat je niet nat wordt want 

de pomp kan ieder moment gaan pompen! 
Benodigd, een ruimte waarvan de vloer nat mag worden 

 

6. Ziekteverschijnselen Kaartspel  (45 Min) 

Door middel van een kaartspel legt u de juiste verschijnselen bij de diverse 

aandoeningen. Aan bod komen; Flauwte, Shock, Suiker, Epilepsie, Hartfalen en 

Beroerte. Uw instructeur geeft een uitvoerige uitleg. Liggen de kaarten op de juiste 

plaats?  Ondervindend leren. 
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7. Gevaarlijke stoffen/Pictogrammen Kaartspel.  (30Min) 

In een spelvorm komen alle gevaarlijke stoffen pictogrammen en alle pictogrammen 

vanuit de BHV/VCA voorbij. Weet u ze? De instructeur legt uit en stuurt bij. 

 

8. Reanimeren EXTRA +++  (30 Min) 

Kunt u reanimeren of heeft u een aantal keren op een pop geduwd? Wij gaan een stapje 

verder. Door diverse poppen mee te nemen die gekleed, dikker of vies zijn krijgt u een 

beter referentiekader. Werken met AED, meerdere personen of een mondmasker zijn 

hierin normaal. Trainen op een realistische reanimatie geeft minder stress na een echte 

reanimatie. 

9. Stop de bloeding (45Min) 

Na de diverse aanslagen in Europa is er meer behoefte aan een training “ernstige 

verwondingen”. Wij leren hoe men met diverse hulpmiddelen een levensbedreigende 

bloeding kan stoppen. Hierbij gebruiken we Tourniquets, Traumazwachtels, diverse 

verbanden en ook doeken, mouwen, repen stof, pennen en elektra pijp. 

 

10. Verbandmiddelen (30 Min) 

Velen trekken een verbandtrommel open en hebben geen idee wat te pakken. 

In een duidelijke uitleg demonstreren wij de gehele inhoud van de trommel.  

Wat is de norm en wat is er verdwenen uit de trommel. 

 

11. Verbandmiddelen praktijk (45 Min) 

Wij grimeren een aantal cursisten met diverse verwondingen. Hoe gaan we ontsmetten. 

Hoe voorkomen we erger. Hoe gebruiken we de juiste middelen. Werken met 

hechtpleisters, vingerverbanden, traumazwachtel, brandwondengel. 

Letsels; Snijwond, voorwerp in lichaam, brandwond, verstuiking. 

 

12. Scenario trainingen (30 Min) per stuk 

In uw bedrijf creëren we een ongeval. Een groepje BHV-ers gaan er naar toe terwijl de 

anderen mee kijken. Voordat het volgende scenario start evalueren we kort zodat we 

leren van de aandachtspunten. U kunt hierbij denken aan; Snijden, vallen, stoten, 

beenbreuk, vallen van hoogte, aanrijding, brand, gevaarlijke stoffen enzovoort. 

Wij beschikken over een uitgebreid scala van ensceneringsmiddelen. 

 

13. Brand blussen (Basic) (45 Min) 

Praktisch trainen met Schuim, water en de blusdeken. 

(Hiervoor hebben we buiten ongeveer 100 m2 nodig) 

 

14. Spelen met vuur (uitgebreid) 45 Min 

Er zijn brandblusser in het bedrijf. Kan het ook anders.  

Blussen met de deksel, een krant, een spray (spuitbus) blusser. 

Al eens geblust met cola of water uit een vaas?  

Wat kan wel en wat kan niet. Ondervindend leren. 
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15. “AANRADER”   Alcohol en drugs 60 minuten Theorie en praktijk 

De invloed van alcohol en drugs op ons werkzame leven wordt steeds groter. De jonge 

generatie loopt vaak ver voor met kennis over deze zaken. 

Maak kennis met de meest voorkomende drugs. Wat doen ze. Waarom gebruikt iemand 

deze en hoe zien ze er uit. Wat merk je hiervan op de werkvloer en wat kan je er aan 

doen.  

Een praktische training waarbij velen met verbazing reageren op het hoe en waarom van 

drugs. 

Zeer veel voorbeelden aanwezig. Wel kijken maar niet proberen       

 

 

 


