
 
   

 Een praktijkgerichte cursus 
 Behandelt de modules Eerste Hulp Bij 

Ongelukken, Communicatie, Beperken en 
Bestrijden van een beginnende brand en 
AED-training 

 Stoornissen in het bewustzijn 

 Actieve bloedingen 
 Wonden 
 Elektriciteitsletsel 
 Maximaal 10 deelnemers voor een optimale 

begeleiding 

 
 
 

  
Cursus BHV PLUS 
Veilig Werken Nederland organiseert door heel Nederland de cursus BHV PLUS. Deze BHV PLUS cursus bevat 
geen ontruiming bij brand, omdat elke situatie bij een klant anders is. Daarbij is de cursus uitgebreid met EHBO 
waardoor de buitendienst precies weet hoe te handelen als zijn of haar collega een ongeluk krijgt. Deze cursus 
duurt een dagdeel á 4 uur. 
 
Doelgroep 
Voor alle medewerkers van een bedrijf die op locatie bij klanten werkzaam zijn en vaak onderweg zijn. Denk 
hierbij aan bv. (service)monteurs, kraanmachinisten en installateurs.  
BHV PLUS is gaat in op medische handelingen die je moet weten en kunnen in het geval uw collega onwel wordt.    
 
Cursusinhoud 

De cursus wordt gedurende 1 dagdeel á 4 uur gegeven door zeer ervaren docenten, zowel in theorie als praktijk. 
 
Prijs 
De prijs voor cursus BHV PLUS incl. AED bedraagt per persoon € 150,– 
 
Dit is inclusief het cursusmateriaal, het certificaat en pasje.  
De prijzen zijn exclusief BTW en er komt geen toeslag voor ’s avonds of zaterdag. 
Het certificaat en pasje zijn 1 jaar geldig.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BHV PLUS 

Ankarastraat 5 
7559 CL Hengelo 
Telefoon: 074 – 27 80 300 
Mobiel: 06 – 51 22 24 07 
info@veiligwerkennederland.nl 
www.veiligwerkennederland.nl 
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