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De taken van een bhv-er
• Eerste hulp verlenen bij ongevallen;
• Brand bestrijden en de gevolgen van de brand 

beperken;
• Alarmeren en evacueren van alle werknemers en 

andere personen in het bedrijf bij noodsituaties;
• Inroepen van professionele hulp (brandweer, 

politie, ambulance etc.)

Ook de volgende specifieke taken kunnen deel 
uitmaken van het takenpakket van de BHV’er:
• Omgaan met agressie en geweld;
• Het bestrijden van calamiteiten met (milieu)

gevaarlijke stoffen;
• Handelen bij uitval van elektra
• Etc.

Let op: Als u geen BHV-er heeft aangewezen, kunt u van de 

Arbeidsinspectie een hoge boete krijgen. Ook de uitkering van 

uw verzekering kan gevaar lopen. Bovendien geeft het een veilig 

gevoel dat er medewerkers in het bedrijf zijn die precies weten 

wat er moet gebeuren in geval van nood. 



Bedrijfshulpverlening (BHV)
Een Bedrijfshulpverlener (BHV-er) is een werknemer 
of vrijwilliger die georganiseerde hulp kan bieden 
in uw organisatie. Ze komen in actie wanneer de 
veiligheid en/of gezondheid van uw werknemers en 
eventuele bezoekers gevaar loopt. Hun taak is om 
letsel en schade te voorkomen of zo veel mogelijk 
te beperken. Elke werkgever is wettelijk verplicht 
om bedrijfshulpverlening te organiseren. In kleine 
bedrijven kan een werkgever zelf de BHV-er zijn. 

Het aantal BHV-ers in uw organisatie
Bij het bepalen het aantal BHV’ers moet je rekening 
houden met de grootte van je organisatie en de 
veiligheids- en gezondheidsrisico’s die bij de 
organisatie horen. Dit wordt bepaald met gegevens uit 
de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Daarom is 
het aantal BHV’ers niet wettelijk vastgelegd. 

Opleidingseisen aan BHV-ers
De wet schrijft voor dat BHV-ers snel en adequaat 
moeten kunnen handelen bij calamiteiten en daar ook 
dusdanig voor opgeleid moeten zijn. Daarnaast moeten 
zij regelmatig nageschoold worden, zodat de kennis en 
vaardigheden op peil blijven. Hoe je als werkgever de 
nascholing precies moet regelen, staat niet in de wet 
beschreven. 

De frequentie van nascholing kan per organisatie 
verschillen. Soms is door een vergroot risico eens 
per jaar nascholen niet genoeg en is extra scholing 
noodzakelijk.

De BHV-draagpas die gecertificeerde BHV’ers ontvangen 
als zij de BHV-startcursus met goed gevolg afronden, 
is 1 jaar geldig. Uit ervaring is gebleken dat minimaal 
één herhalingscursus per jaar nodig is om je BHV-ers 
geschoold en geoefend te houden.

Guard geeft niet alleen een veilig gevoel; 
het kan zelfs levens redden!

Voordelen van de BHV opleiding aan de Guard 
Academy:

1. Volledig gecertificeerd in één dag. Dus bijna  
 geen onttrekking aan het normale werk.
2. Combinatie van Theorie en Praktijk.
3. Inclusief  Reanimatie- en AED-cursus.
4. Gediplomeerde Docenten.
5. Prima Cursus Materiaal.
6. Ook op locatie (in company) te geven.

Voor verdere inlichtingen en inschrijving:
www.guardacademy.nl


