De schakel tussen kennen en kunnen.

IVM ONLINE BHV MEMOTRAINER
Kennen en kunnen. Weten hoe te handelen op de momenten dat het er toe doet.
Daar gaat het om bij bedrijfshulpverlening. Juiste en regelmatige scholing is
daarom meer dan essentiëel. Herhaling en oefening zorgen immers dat de
kennis en vaardigheden op peil blijven. De IVM Online BHV Memotrainer biedt
op interactieve wijze de nodige continuïteit in leermomenten.

PRAKTISCHE KENNIS
Met de IVM Online BHV Memotrainer krijgt de BHV’er periodiek korte digitale leerprikkels van steeds
10 minuten. Via deze educatieve berichtenservice worden meerdere leermomenten per jaar in abonnementsvorm aangeboden. Dat betekent een regelmatige update van het kennisniveau.
De ‘IVM Online BHV Memotrainer’ wordt samengesteld uit tekst en beeldmateriaal uit de IVM Online
Leren BHV basis. De inhoud van de memotrainer is volledig afgestemd op de leerbehoefte van de
BHV’er. Maatwerk dus. Daarmee is het mogelijk eerder opgedane kennis weer op te halen aan de hand
van realistische praktijkcases en heldere instructievideo’s. Heel eenvoudig van achter de PC, laptop of
tablet. Zo worden scholing en veiligheid een continuïteit.

VOOR WIE?
‘IVM Online BHV Memotrainer’ is er voor medewerkers die de BHV taak binnen het bedrijf uitvoeren.

IVM ONLINE BHV
MEMOTRAINER

PRAKTISCHE INFORMATIE
De ‘Online BHV Memotrainer’ werkt op PC en tablet

Systeem

Er zijn memotrainers over uiteenlopende onderwerpen, waaronder:
-

Eerste Hulp bij verwondingen

-

Reanimatie en AED gebruik

-

Blussen met de brandhaspel

-

BHV stappenplan

-

Alarmeringsmiddelen

-

Communicatie bij een incident

-

Bewusteloosheid

-

Verslikking

-

Veiligheid

STAPPENPLAN
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IVM STAPPENPLAN

SCREENSHOT IVM ONLINE LEREN

MEER INFORMATIE OF AANMELDEN?
Wilt u meer weten over ons online trainingsprogramma of over de ‘IVM Online BHV Memotrainer’?
Neem contact op met onze accountantmanagers of kijk op bhv.werkveilig.nl.

IVM
Monierweg 4
7741 KT Coevorden
Postbus 235
7740 AE Coevorden
T. 088 - 166 3000
E. info@werkveilig.nl
bhv.werkveilig.nl

