
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Competenties brandbestrijding 

 De cursist kennis heeft van: 
o de bhv-taken en de bhv-inzet; 
o de inzetmogelijkheden van de bhv bij brand en ontruiming; 
o brand en van de manieren om een brand te blussen; 
o de bhv-taak bij brand. 

 De cursist kan de aanpak voor het controleren en openen van een deur bij een 
vermoeden van brand kan toepassen; 

 De cursist kan de aanpak voor het bestrijden van een beginnende brand kan toepassen 
bij een vaste stoffenbrand; 

 De cursist kan de aanpak voor het bestrijden van een beginnende brand kan toepassen 
bij een vloeistof- of vet/oliebrand. 

Eindterm brandbestrijding: De cursist kan een beginnende brand blussen met een 
voor de brand geschikt blusmiddel. 

  

Competenties ontruiming 

 De cursist kennis heeft van: 
o de bhv-taken en de bhv-inzet; 
o de inzetmogelijkheden van de bhv bij brand en ontruiming; 
o de factoren die een rol spelen bij een ontruiming; 
o de voorzieningen ten behoeve van een ontruiming; 
o de bhv-taak bij een ontruiming volgens de algemene ontruimingsprocedure. 

 De cursist kan de aanpak voor het optreden bij een ontruiming kan toepassen. 

Eindterm ontruiming: De cursist kan de bhv-taak bij een ontruiming uitvoeren. 

  

Competenties niet-spoedeisende eerste hulp 

 De cursist heeft kennis van: 
o de wijze van alarmeren en de algemene hulpverleningsregels. 
o de uitgangspunten voor de eerste hulp. 

 De cursist kan een slachtoffer verplaatsen met de Rautekgreep. 
 De cursist heeft kennis van het verlenen van eerste hulp bij een niet-spoedeisend letsel. 
 De cursist kan eerste hulp verlenen bij: 
o uitwendige wonden. 
o kneuzingen en verstuikingen. 
o botbreuken. 

Eindterm niet-spoedeisende eerste hulp: De cursist kan eerste hulp verlenen bij niet-
spoedeisende letsels. 



 
 

 

  

Competenties spoedeisende eerste hulp 

 De cursist heeft kennis van: 
o de wijze van alarmeren en de algemene hulpverleningsregels. 
o de uitgangspunten voor de eerste hulp. 

 De cursist kan een slachtoffer verplaatsen met de Rautekgreep. 
 De cursist heeft kennis van het verlenen van eerste hulp bij een spoedeisend letsel. 
 De cursist kan een bewustzijnsstoornis herkennen en daarbij op de juiste wijze 

handelen. 
 De cursist kan de luchtweg van een slachtoffer openen, de ademhaling controleren en 

vervolgens een circulatiestilstand herkennen. 
 De cursist kan borstcompressies en beademingen geven aan een slachtoffer. 
 De cursist kan reanimeren. 
 De cursist kan een Automatische Externe Defibrillator (AED), zowel als bhv’er als 

bediener, gebruiken. 
 De cursist kan een slachtoffer van buik naar rug draaien. 
 De cursist kan een slachtoffer in stabiele zijligging leggen. 
 De cursist kan een luchtwegafsluiting bij een slachtoffer opheffen. 
 De cursist kan eerste hulp verlenen bij bloedingen. 

Eindterm spoedeisende eerste hulp:  De cursist kan eerste hulp verlenen bij 
spoedeisende letsels. 

 

WIJ VERWIJZEN VOOR ONZE EINDTERMEN NAAR HET NIBHV 

https://www.nibhv.nl/expertises/bedrijfshulpverlening/basisopleiding-bedrijfshulpverlening/ 
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