BHV Training Open Inschrijving

In afwachting van de professionele hulpverlening bent u als BHV’er degene die in de kostbare
eerste minuten hulp verleent. Wij bereiden u graag voor op deze taak.
U kunt bij ons zowel de BHV opleiding als de herhalingstraining volgen. Bij de open inschrijving
zijn medewerkers van diverse bedrijven aanwezig wat altijd zorgt voor een bont gezelschap en
een leerzame dag. De instructeurs die de trainingen verzorgen zijn goed geschoold en hebben
jarenlange ervaring in het vak. Ook wordt elk jaar het thema van de trainingen aangepast zodat
het altijd spannend en afwisselend blijft als u weer op herhaling komt.
Onze trainingen zijn laagdrempelig, praktisch en zo ingericht dat u een sterke basis bezit als
BHV’er. Tevens snijden wij hedendaagse onderwerpen aan en krijgen recent gebeurde
calamiteiten ook de aandacht. Op de dag zelf wordt er gezorgd voor al het benodigde
lesmateriaal en een heerlijke lunch.
De training bestaat uit de volgende onderdelen:
-

-

Levensreddende eerste hulp handelingen (spoedeisend en niet spoedeisend).
Denk hierbij aan verbandleer, wat te doen bij diverse ziektebeelden (botbreuken,
grote/kleine wonden, brandwonden, tekenbeet, etc.)
AED & Reanimatie
Brandtraining
Oefenen met diverse blusmiddelen + ontruimingstechnieken

Trainingstijden:

Herhaling: 09.00 – 15.00 uur
Opleiding: 09.00 – 15.30 uur

Prijzen:

Herhaling: €129,- excl. btw
Opleiding: €159,- excl. btw

BHV Opleiding
Na afloop van de training zal er bij de deelnemers die de opleiding volgen een examen
afgenomen worden. In de loop van de dag zorgen wij dat u hiervoor compleet wordt
klaargestoomd.
Ook ontvangt u als nieuw BHV’er een splinternieuw BHV paspoort. Dit is een persoonlijk
veiligheidsdocument in A6 formaat. In dit boekje staat beknopte informatie welke uitgebreid wordt
behandeld in de trainingen. Zo heeft u handig al uw persoonlijke gegevens, trainingsdata én
lesboek in één.
Na afloop ontvangt u een certificaat van deelname en optioneel een pasje of BHV paspoort.
U kunt zich inschrijven via onze website www.bhvcentrale.nl

