Al onze instructeurs zijn gecertificeerd
bij het Oranje Kruis en de
Nederlandse Reanimatie Raad

Eerst EHBO,
daarna BHV!
is een goed idee!
Vraag ons naar de interessante
combinatiemogelijkheden m.b.t.
EHBO & BHV trainingen
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EHBO & Reanimatie

Bedrijfs Hulp Verlening

Iedereen heeft wel eens een klein of
zelfs groot ongeluk meegemaakt thuis,
onderweg of op het werk. Wist u wat u
in deze situatie moest doen?
Een cursus Eerste Hulp helpt u snel en
juist te handelen in dergelijke situaties.
Buiten de juiste technieken krijgt u het
vertrouwen en wordt de drempel verlaagd om hulp te verlenen.

Ieder bedrijf in Nederland met meer
dan één werknemer is verplicht bedrijfshulpverlening (BHV) te regelen.
Bedrijfshulpverleners schieten te hulp
bij incidenten in het bedrijf tot eventuele professionele hulpverlening is gearriveerd. Bedoeling van BHV is dat de gevolgen van brand en ongevallen worden
beperkt.

EHBO cursus
U leert hier wat u in diverse situatie
moet doen, maar ook wat u vooral niet
moet doen. Concreet wordt onder andere ingegaan op:

Levensreddende handelingen

Shock

Diverse bloedingen en wonden

Verbandleer

Afhankelijk
van uw bedrijfssituatie
dient u als
werkgever
ervoor te
zorgen dat
er voldoende opgeleide BHV-ers aanwezig zijn op elk moment van de bedrijfsvoering.

Reanimatie

VCA certificering
Steeds vaker wordt op locaties het
VCA certificaat verplicht gesteld. VCA
staat voor Veiligheid, Gezondheid en
Milieu Checklist Aannemers en is bedoeld om u veiliger te laten werken
en het aantal (dodelijke) ongelukken
te verminderen.

Voor uw hele organisatie kan deze
hele certificering worden geregeld.
Uw medewerkers krijgen één dag een
basis VCA training. Voor leidinggevenden bieden wij de uitgebreidere VCA
Vol training in anderhalve dag.

BHV: serieus en gezellig

Reanimatie is standaard onderdeel van
de EHBO cursus. Het is echter ook mogelijk dit onderdeel als losse cursus te
volgen.

Wij bieden een andere benadering van
deze verplichting aan door dit te combineren met een uitstapje voor uw team.
Op deze manier kunt u uw BHV-ers een
extra blijk van waardering geven door
na de cursus een ontspannen samenzijn
te laten verzorgen.
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