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Ook binnen uw organisatie kunnen gebeurtenissen de veiligheid en of
gezondheid van collega’s en andere aanwezigen bedreigen, zoals brand en
ongevallen. De bedrijfshulpverleners kunnen in die gevallen hulp verlenen.
GGD Kennemerland biedt de cursus Bedrijfshulpverlening aan, voor
medewerkers van bedrijven, scholen en instellingen.

Volgens de Arbo Wet bent u verplicht om
bedrijfshulpverleners binnen uw organisatie te
hebben. In de cursus Bedrijfshulpverlening leert
u levensreddende handelingen te verrichten
waaronder reanimatie, het bestrijden van een
beginnende brand en begeleiding van een
ontruiming van een gebouw.
U leert:
• Handelen in geval van noodsituaties
• Eerste hulp verlenen bij ongevallen
•	Hoe u adequaat hulp verleent bij een wond,
botbreuk en verslikking
• Omgaan met diverse blusmiddelen
• Noodsituaties coördineren
De cursus duurt twee dagen. Dag 1 staat in het
teken van het verlenen van Eerste hulp. Deze
dag wordt verzorgd door een ervaren EHBO
docent, gecertificeerd door het Oranje Kruis.
Dag 2 gaat over brandbestrijding en ontruiming
en wordt verzorgd door instructeurs van
Brandweer Kennemerland.
Tijdens de lesdagen beoordelen de docenten
de competenties van de cursisten. Beide dagen
worden afgesloten met een schriftelijk examen.
Als beide voldoende beoordeeld worden,
dan ontvangt u het diploma en pasje BHV en
kunt u binnen uw organisatie aan de slag als
bedrijfshulpverlener.

HERHALINGSCURSUS
Heeft u het diploma Bedrijfshulpverlening
behaald, dan moet u ieder jaar een
herhalingscursus doen om het BHV diploma

geldig te houden. De herhalingscursus duurt
één dag: een halve dag Eerste hulp en een halve
dag brandbestrijding en ontruiming. Tijdens de
herhalingscursus Bedrijfshulpverlening oefent u
de vaardigheden uit de basiscursus opnieuw met
behulp van een Lotus-slachtoffer (iemand die
slachtoffer speelt). Bij goed gevolg ontvangt u een
herhalingscertificaat en een nieuw BHV pasje.

KWALITEIT
De GGD is een erkend opleidingsinstituut
met NIBHV-keurmerk (Nederlands Instituut
voor Bedrijfshulpverlening) en werkt volgens
de richtlijnen van het Oranje Kruis, dé
belangenorganisatie in Nederland rond EHBO.
Het GGD cursusbureau is daarnaast ISO
gecertificeerd.

INTERESSE?
De cursus (Eerste hulp) wordt gegeven op de
GGD-locatie in Haarlem, Zijlweg 200 of op een
eigen (bedrijfs)locatie. Dag 2 (brandbestrijding
en ontruiming) vindt plaats op het oefenterrein
van Brandweer Kennemerland, Zijlweg 200 in
Haarlem. De cursus wordt in kleine groepen
gegeven (10 tot 12 cursisten). Naast de theorie
wordt er ook veel geoefend.
Om aan de cursus te kunnen deelnemen,
moet u lichamelijk in staat zijn de praktische
vaardigheden uit te voeren, zoals reanimeren
en het blussen van brand. Speciaal voor
gastouders is er een aparte cursus. Kijk voor
meer informatie op onze website.

Een geldig EHBO–diploma met aantekening reanimatie geeft vrijstelling voor dag 1 van de cursus.
De kosten bedragen dan € 185,- per cursist.

De kosten voor de cursus Bedrijfshulpverlening
zijn € 339,- per persoon. Deze prijzen zijn
inclusief lunch, koffie en thee, examengelden
en een uitgebreid cursusboek.

Of neem contact op met het cursusbureau
GGD Kennemerland via 023 5159102 of
cursus@ggdkennemerland.nl.

De kosten voor de herhalingscursus
Bedrijfshulpverlening zijn €195,- per persoon
(excl. cursusboek). Deze prijzen zijn exclusief
BTW. GGD Kennemerland houdt zich het recht
voor de prijzen op ieder moment te wijzigen.

Kijk voor data, meer informatie en
inschrijven op de website
www.ggdkennemerland.nl/cursussen.
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