[Productinformatie: Herhalingstraining BHV]
Herhalingstraining bedrijfshulpverlener
Wij geven uw medewerkers een herhalingstraining BHV
Hebt u één of meerdere bedrijfshulpverleners binnen de organisatie? Dan is het heel
belangrijk dat zij regelmatig oefenen en bijscholing krijgen. Zodat zij hun taken op
adequate wijze uitvoeren als het erop aan komt. Daarmee waarborgt u de veiligheid, de
gezondheid en het welzijn van uw werknemers. Bij PROV Integrale Veiligheid kunnen
BHV’ers een herhalingstraining volgen.
Inhoud herhalingstraining BHV
De herhalingstraining voor BHV’ers bestaat uit het trainen en beoefenen van theoretische
en praktische vaardigheden, conform artikel 15 van de Arbowet. Denk aan:
• Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen (inclusief bediening AED);
• Het voorkomen, beperken en bestrijden van een ongeval of een (beginnende) brand;
• Het alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of
de inrichting.
Lesprogramma op maat
Samen met onze projectmanager bepaalt u de frequentie, tijdsduur en inhoud van de
herhalingstraining. Wij stellen dan een (maatwerk) lesprogramma op. Afhankelijk van het
soort bedrijf of instelling en de uitkomsten van de Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)
kunnen wij het programma volledig afstemmen op uw specifieke situatie en risico’s.
We kunnen wisselende thema’s aanbieden, zoals (combinaties van):
• Nood- en ontruimingsprocedures;
• Ontruimingsoefening;
• Gebruik kleine blusmiddelen;
• Brand-scenario’s;
• Eerste hulp en AED (Automatische Externe Defibrillator);
• EHBO-scenario’s;
• Communicatieoefening;
• Gebouwverkenning;
• Preventierondes.
Met certificaat of diploma (en NIVEO-registratie)
De cursisten sluiten de training naar keuze af met:
• Certificaat en pasje NIBVH (Nederlands instituut voor bedrijfshulpverlening)
• Een deelnamecertificaat;
• Competentieregistratie bij NIVEO (Nederlands Instituut voor Vakbekwaamheid, Educatie
& Ontwikkeling).
Tijdsduur

: 1 of 2 dagdelen

Vooropleiding

: Basistraining BHV

Data

: in overleg

Locatie

: in een trainingscentrum of in-company

Aantal deelnemers

: maximaal 15

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over onze Herhalingstraining bedrijfshulpverlener? Neem dan
contact met ons op via telefoon: 0348 – 41 69 60 of e-mail: info@proveiligheid.nl.

