
                                                                                                                                                                                                  

 
 

 

Referentie: 2022-104_AHHA  

Training BHV.NL  
  
Voor wie Medewerkers werkzaam in een apotheekhoudende huisartsenpraktijk, die door willen 

groeien als BHV'er of zich (verder) willen verdiepen in bedrijfshulpverlening.  
  
Omschrijving Verschillende wet- en regelgeving verplichten u een beleid te voeren om uw medewerkers 

en andere aanwezige personen te beschermen. Op het gebied van eerste hulp bij 
ongevallen, brandbestrijding en ontruiming treft u noodzakelijke maatregelen. Preventief 
maar ook voor optreden tijdens en na een calamiteit.  
 
Wilt u of willen uw medewerkers bedrijfshulpverlener worden, kennis op peil houden, 
doorgroeien als BHV'er of een specialistische cursus volgen? Dan bent u op het juiste 
adres. Wij hebben een samenwerking met BHV.NL voor het organiseren van BHV-
cursussen.   

  
Cursus aanbod Er zijn diverse cursus mogelijkheden beschikbaar: 

 
Basis BHV + e-learning    
Om te (blijven) voldoen aan de BHV-bezetting moeten er ook nieuwe BHV’ers worden 
opgeleid. De basiscursus BHV bestaat uit de online e-learning module, gevolgd door de 
BHV praktijkdag. Gedurende één dag komen alle basisvaardigheden op het gebied van 
brandbestrijding, ontruiming en LEH aan bod. De cursus is interactief met verschillende 
oefenscenario’s.  
 
Herhaling BHV  
De herhalingscursus BHV staat altijd in het teken van DOEN! Om de bedrijfsnood-
organisatie goed te kunnen toetsen wordt er getraind in realistische scenario’s. Het geeft 
een goed beeld over hoe het BHV-team functioneert tijdens een calamiteit. Als het tot de 
mogelijkheden behoort, vindt de herhalingscursus BHV plaats in de eigen werkomgeving 
van het BHV-team.  
 
Open cursus 
BHV.NL beschikt over een groot aanbod cursussen en worden georganiseerd op ruim  
70 locaties in Nederland, zo is er altijd een geschikte locatie bij u in de buurt. Klik hier om 
het cursus aanbod, de data en locaties te bekijken. 
 
Voordelen: 

 Altijd een locatie in de buurt, dus korte reistijden  

 Direct zelf een gewenste datum en locatie kiezen; 

 Geen wachtlijsten;  

 Kennis en ervaringen delen met BHV’ers van andere organisaties.  
 
InCompany  
Wellicht zijn er binnen uw praktijk meerdere medewerkers die opgeleid moeten worden op 
het gebied van bedrijfshulpverlening. Een optimale samenwerking begint met samen 
trainen. Bovendien levert dit u ook nog eens voordeel op in de cursuskosten. BHV.NL 
organiseert vanaf zes deelnemers een InCompany cursus bij u op locatie. Als dit tot de 
mogelijkheden behoort kan indien gewenst de cursus in één dagdeel geheel op maat 
worden verzorgd. 

  
Tarieven 
 

Klik hier voor het tarieven overzicht van BHV.NL voor HuisartsPlus  

Collectiviteitsafspraken 
HuisartsPlus 

Als HuisartsPlus lid kunt u gebruik maken van de collectiviteitsafspraken waarmee u 
profiteert van aantrekkelijke tarieven. Wilt u gebruik maken van het HuisartsPlus-tarief voor 
BHV cursussen? Vermeld dan deze branchecode 20BRO33 aan de cursus administratie.  
 

Contact Vragen over het BHV cursusaanbod of aanmelden voor een InCompany cursus? Neem 
dan contact op met BHV.NL via telefoonnummer 024 37 30 977 of via info@bhv.nl. 

 

https://www.bhv.nl/bhv-cursus/
https://www.bhv.nl/bhv-cursus/basis-e-learning/
https://www.bhv.nl/bhv-cursus/bhv-herhaling/
https://www.bhv.nl/cursussen/
https://www.bhv.nl/locaties/
https://www.bhv.nl/zakelijk/incompany/
Shared%20Service/BHV.nl%20tarievenoverzicht%20HuisartsPlus_def.pdf
file://///phoenix.loc/Files/NL/Maarssen/Afdelingen/Extramuraal/Commercie/BROCACEF%20BUSINESS%20ACADEMY/NASCHOLINGSPROGRAMMA/Aanbod%202022/2022-104_AHHA_BHV.nl/info@bhv.nl

