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BHV - BEDRIJFSHULPVERLENING 
 
 
Doelgroep en toelatingseisen 
 
Deze cursus is bedoeld voor werknemers die in het bezit willen komen van het certificaat 
bedrijfshulpverlening conform de richtlijnen van het NIBHV. 
 
Cursisten mogen geen beperkingen hebben van het zicht, gehoorfuncties en motoriek.  
 

De cursist zal worden getraind in de kennis en vaardigheden van: 
 

- Het beperken/bestrijden van beginnende brand en het voorkomen/beperken van ongevallen. 
- Het in noodsituaties alarmeren en evacueren (ontruimen) van alle medewerkers en andere 

personen in het bedrijf of instelling. 
- Alarmeren (communicatie) van en samenwerken met externe hulpverleningsinstanties in de 

hierboven omschreven situaties. 
 
Inhoud en doel van de opleiding 
 

Levensreddende Eerste Hulp (LEH)-verleners: 

 

- kunnen een gevaarlijke situatie als zodanig herkennen en kunnen de juiste maatregelen nemen 
ten behoeve van hun veiligheid en die van het slachtoffer 

- kunnen het slachtoffer in noodsituaties verplaatsen 
- kunnen nagaan wat er met het slachtoffer is gebeurd 
- kunnen  het slachtoffer geruststellen 
- kunnen op de juiste wijze voor deskundige hulp zorgen; 
- zijn vaardig in het verlenen van eerste hulp bij: 

o bewustzijnstoornissen; 
o ademhalingsstoornissen; 
o bloedomloopstoornissen; 
o uitwendige bloedingen. 

 

- kunnen eerste hulp verlenen bij: 
o shock; 
o uitwendige wonden; 
o brandwonden; 
o botbreuken; 
o oogletsel. 

  

- kennen hun afgebakende rol binnen het taakgebied "eerste hulp". 
 
 
Examen  
 

Na afloop wordt een onafhankelijk examen afgenomen, via het NIBHV (Nederlands Instituut voor 
Bedrijfshulpverlening). Voor deelname aan het examen moet de cursist beide cursusdagen aanwezig zijn 
geweest. Bij voldoende beoordeling van het examen wordt het certificaat uitgereikt. Het certificaat heeft een 
geldigheidsduur van 1 jaar.  
 
 
  



 

 

 

 

  

 

 Productinformatieblad V-TAS B.V.  VTAS-FOR-107 
 

Algemene informatie 

Duur van de opleiding 2 dagen, inclusief het examen. 
 
Opleidingslocatie Een van de locaties van V-TAS B.V. in Nederland of België of in-Company. 
    Voorwaarde is dan wel dat de locatie hiervoor geschikt is.  
     
    V-TAS kan desgewenst de benodigde materialen voor  de training 
    Meebrengen. 
 
Aantal cursisten Voor een opleiding op een van de V-TAS locaties is het mogelijk om vanaf  
   1 kandidaat deel te nemen.  
    Voor in-company trainingen hanteren wij een minimum van 4 personen.  

  
Startdatum  U kunt dit terugvinden op onze website in onze agenda www.vtas.com of 
    navragen bij een van de medewerkers van V-TAS.  
    U kunt ons bereiken op +31 497 360305 (of voor België +32 14 431321). 
 
   Indien er geen passende datum gepland is kan er in overleg altijd een  
   geschikte oplossing worden gevonden. 
 
Code 95 nascholingsuren 7 uur  
 
Subsidiemogelijkheden  V-TAS is erkend opleider bi : SOOB - OOM - Scholingsfonds bouwnijverheid 
     Colland - KMO-Portefeuille.  
 
 
Meer informatie 
 
Voor meer informatie, een advies op maat, een offerte, een aanmelding of voor al uw overige vragen kunt u 
contact opnemen met een van onze specialisten. Zij helpen u graag bij het van de juiste keuze of voorzien u 
desgewenst van de correcte en actuele antwoorden op uw vragen. 
 
 
V-TAS Nederland Telefoon nr.:   +31 497 360305  
    E-mail adres:  info@v-tas.nl  of info@v-tas.com  
 
V-TAS België Telefoon nr.:   +31 14  431320 

E-mail adres:  info@v-tas.be  of  info@v-tas.com  
 
 
Voor algemene informatie nodigen wij u graag uit om onze website bezoeken www.v-tas.com.  
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