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Praktijkvoorbeeld Opleidingsprofiel bedrijfshulpverleners BHV 
 

Dit opleidingsprofiel1 is een hulpmiddel voor het bedrijf om een opleiding op het gebied 
van bedrijfshulpverlening te selecteren. Het opleidingsinstituut kan het ook als houvast 

gebruiken om een opleiding vorm te geven. 
 
 

Opleidingsprofiel bedrijfshulpverlener 
 

1. Taakgebied eerste hulp 
Bedrijfshulpverleners 

 kunnen een gevaarlijke situatie als zodanig herkennen en kunnen de juiste 

maatregelen nemen ten behoeve van hun veiligheid en die van het slachtoffer;  
 kunnen het slachtoffer in noodsituaties verplaatsen; 

 kunnen nagaan wat er met het slachtoffer is gebeurd; 
 kunnen het slachtoffer geruststellen; 
 kunnen op de juiste wijze voor deskundige hulp zorgen; 

 zijn vaardig in het verlenen van eerste hulp bij bewustzijns-, ademhalings-, 
bloedsomloopstoornissen; 

 kunnen eerste hulp verlenen bij uitwendige bloedingen of wonden, 
brandwonden, botbreuken en oogletsel; 

 kennen hun afgebakende rol binnen het taakgebied eerste hulp. 

 
Indien uit de RI&E blijkt dat er binnen het bedrijf kans is op levensbedreigende 

situaties dient de BHV’er te beschikken over vaardigheden voor levensreddende eerste 
hulp, zoals: 

• kunnen toepassen van de basale reanimatie en AED. 

• handelen in levensbedreigende situaties, zoals verslikking, shock of acute 
ziekten/aandoeningen. 

 
2. Taakgebied beperking en bestrijding van (beginnende) brand 
Bedrijfshulpverleners 

 kunnen een beginnende brand beperken en bestrijden; 
 kunnen alarm slaan volgens de alarmeringsprocedure; 

 kunnen veiligheidsvoorzieningen en het juiste blusmiddel gebruiken; 
 kennen de ontwikkeling van een brand; 

 kunnen veilig optreden bij rook, hitte en op een veilige wijze deuren openen. 
 kunnen een brand bestrijden in het onderscheid naar vaste stoffen, vloeistof 

en/of gas. 

 kennen hun afgebakende rol binnen het taakgebied ‘beperking en bestrijding van 
een beginnende brand’. 
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3. Taakgebied ontruiming 
Bedrijfshulpverleners  

 beschikken over de voorzieningen om een gebouw op een veilige wijze te 
ontruimen, de regels voor het ontruimingsplan en de alarmerings- en 

ontruimingsprocedures. 
 kunnen handelen volgens de algemene ontruimingsprocedure bij het afgaan van 

het ontruimingssignaal. 

 kunnen handelen volgens de BHV-gedragsregels tijdens het ontruimen. 
 kunnen aanwijzingen geven aan medewerkers en derden. 

 kunnen werkplekken en algemene ruimtes controleren. 
 kunnen informatie verstrekken aan en samenwerken met externe 

hulpverleningsdiensten. 

 kennen de afspraken over de opvang van medewerkers en derden op de 
verzamelplaats. 

 kennen de afspraken over het verlenen van nazorg aan medewerkers en derden. 
 
4. Taakgebied communicatie 

Bedrijfshulpverleners 
 kunnen op de juiste wijze een ongeval of brand melden; 

 kunnen bedrijfsintern communiceren; 
 weten wat relevante informatie is voor andere diensten; 
 kunnen communicatiemiddelen hanteren; 

 
 
 

 


