De schakel tussen kennen en kunnen.

IVM ONLINE BHV

INTERACTIEF NASLAGWERK
Goed getrainde medewerkers weten hun weg in de praktijk. Met de opgedane
kennis uit de Online Leren BHV-trainingen van IVM weet de BHV’er snel en
correct te handelen. Altijd én op de momenten dat het erop aankomt. Wanneer
het oefenen en toepassen in de praktijk even geleden is, zijn kennen en kunnen
niet geheel vanzelfsprekend. Het ‘Online BHV Interactief naslagwerk’ frist op en
zet de BHV’er weer op scherp.

PRAKTISCHE KENNIS
De stabiele zijligging, het blussen van een kleine brand, de juiste wijze van ontruimen. Handelingen en
werkwijzen die erg nauw luisteren. Daarom is het goed om nog eens terug te kunnen zien hoe het ook
weer werkt.
Het ‘Online BHV Interactief naslagwerk’ bevat alle uitlegschermen uit de BHV Online Leren trainingen.
Daarmee is het mogelijk eerder opgedane kennis weer op te halen aan de hand van realistische praktijkcases en heldere instructievideo’s. Stap voor stap door de juiste manier van handelen. Heel eenvoudig
van achter de PC, laptop of tablet. Overal en op elk moment.

VOOR WIE?
‘Online BHV Interactief naslagwerk’ is er voor zowel beginnend als ervaren BHV’ers. Het naslagwerk
laat de BHV’er weer vertrouwen in zijn of haar eigen kennen en kunnen.

IVM ONLINE BHV

INTERACTIEF NASLAGWERK
PRAKTISCHE INFORMATIE
Het ‘Online BHV Interactief naslagwerk’ werkt op PC en tablet

Systeem

Het online naslagwerk bevat:
-	Animatie over de algemene werkwijze voor een BHV organisatie
-

Het BHV stappenplan

Instructievideo’s van de volgende BHV handelingen:
-

Draaien van buik naar rug

-	Blussen van kleine brand met 3 soorten

-	Benaderen en controle van de ademhaling

blusmiddelen (CO2, sproeischuim, slang-

-

Stabiele zijligging

-

Reanimeren

-

Openen deur op een veilige manier

haspel)

-

AED gebruiken

-

Ontruimen volgens kubusmethode

-

Eerste hulp handelingen bij verslikking

-	Portofoon gebruiken tijdens BHV inzet

-

Wonddrukverband aanleggen
BHV-stappenplan

STAPPENPLAN

REAGEER OP EEN MELDING
ONDERZOEK DE SITUATIE
als nodig

SCHAKEL
PROFESSIONELE
HULP IN

als nodig

INFORMEER
PROFESSIONELE
HULPDIENSTEN

BEOORDEEL DE SITUATIE
VERDEEL DE TAKEN
NEEM VEILIGHEIDSMAATREGELEN

ACTIE

Ontruimen, 1e hulp verlenen, blussen
EVALUEER
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IVM STAPPENPLAN

BIBLIOTHEEK

Tevens wordt er helder en duidelijk uitleg gegeven over:
-

Taken BHV

-

Vitale functies

-

Uitrusting BHVíer

-

ABC methode

-

Alarmerings- en communicatiemiddelen

-

AED

-

Gevaren en kenmerken van brand

-

Soorten wonden en verbandmiddelen

-

Soorten en werking blussers

-

Brandwonden

-

Kenmerken noodsituatie

-

Botbreuken

-

Informatie voor hulpdiensten

-

Oogletsel

-

Principe van ontruimen

-	Communicatietheorie (vragen stellen,

-	Gebouwkennis, vluchtwegen, noodverlichting

ruis voorkomen, feit of mening)

MEER INFORMATIE?

IVM
Monierweg 4
7741 KT Coevorden
Postbus 235
7740 AE Coevorden
T. 088 - 166 3000

Wilt u meer weten over ons online trainingsprogramma of over het ‘Online BHV Interactief naslagwerk’?

E. info@werkveilig.nl

Neem contact op met onze accountmanagers of kijk op bhv.werkveilig.nl.
bhv.werkveilig.nl

