
 
 
 

Bedrijfshulpverlener gevaarlijke stoffen 
conform de richtlijnen van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV) 

 
 
Doelstelling: 
Veel bedrijven gebruiken gevaarlijke stoffen tijdens de dagelijkse bedrijfsvoering. Het werken met 
gevaarlijke stoffen brengt een zeker risico met zich mee. Hoe groot dit risico is hangt sterk af van de 
manier waarop er met de stof om gegaan wordt.  
Als bekend is wat de gevaarlijke eigenschappen zijn van een stof en er wordt vervolgens op de juiste 
manier met die stof omgegaan, dan kan het risico voor de mens heel klein gehouden worden. 
 
Doelgroep: 
De opleiding BHV Gevaarlijke stoffen is bedoeld voor bedrijfshulpverleners in bedrijven of 
instellingen waar met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt, zoals industrie, chemische bedrijven, 
onderzoeksinstellingen (laboratoria) en ziekenhuizen.  

Leerdoelen: 
• gevaarlijke stoffen met behulp van de etikettering herkennen 
• de risico’s van gevaarlijke stoffen in de praktijk inschatten 
• de effecten van gevaarlijke stoffen in de eigen werksituatie beperken 
• bij een incident met gevaarlijke stoffen de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen en 

meetinstrumenten gebruiken 
• bij een incident met gevaarlijke stoffen de eerste noodzakelijke acties verrichten, zoals 

redding en (beperkte) bronbestrijding 
• een incident met gevaarlijke stoffen op een planmatige manier benaderen en bestrijden 
• zijn taken als bedrijfshulpverlener bij een incident met gevaarlijke stoffen afstemmen met de 

(bedrijfs)brandweer en andere hulpverleningsdiensten.  
 
Toelating: 
De deelnemer beschikt over het certificaat ‘Bedrijfshulpverlener’. Voor de opleiding Basis BHV gelden 
geen beginvereisten. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij het lesboek Bedrijfshulpverlener 
Gevaarlijke stoffen vóór het begin van de opleiding hebben bestudeerd. JPM BHV en Veiligheid stuurt 
dit lesboek zo snel mogelijk na inschrijving naar de cursist op.  

Docenten: 
De opleiding wordt gegeven door erkende docenten.  
 
Documentatie: 
Het cursusboek gevaarlijke stoffen bedrijfshulpverlener van het NIBHV.  
 



 
 
 
Examinering en certificering: 
Het examen bestaat uit een aantal theorievragen en wordt afgenomen door het Nederlands Instituut 
voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV). Bij een voldoende resultaat op dit examen ontvangt de 
kandidaat het certificaat ‘Bedrijfshulpverlener Gevaarlijke stoffen’. Dit certificaat bewijst en 
garandeert dat de deelnemer zijn taken als bedrijfshulpverlener ook bij incidenten met gevaarlijke 
stoffen adequaat kan uitvoeren.  
 
Programma: 
De tweedaagse opleiding BHV Gevaarlijke stoffen biedt alle kennis en vaardigheden die een 
bedrijfshulpverlener nodig heeft om goed te kunnen functioneren bij een incident met gevaarlijke 
stoffen. Alle benodigde vaardigheden worden zo praktisch mogelijk beoefend. We houden er verder 
rekening mee dat uitgebreide bronbestrijding en het veiligstellen van de omgeving brandweertaken 
zijn. Tussen de twee opleidingsdagen zit een periode van minimaal twee weken. In deze periode 
moet de cursist als voorbereiding op de tweede opleidingsdag een huiswerkopdracht uitvoeren. Deze 
huiswerkopdracht is een verplicht onderdeel van de cursus. De uitvoering ervan kost de cursist 
ongeveer één uur.  
 
Locatie: 
De cursus, indien uw locatie aan de gestelde eisen voldoet, kan op uw locatie worden georganiseerd. 
Voor open inschrijvingen wordt de cursus gegeven op een vooraf aangegeven locatie. 
 
Aantal deelnemers: 
Maximaal 12 
 
Tijdsplanning: 
2 dagen of 4 dagdelen 
 
Kosten: 
De kosten van de training zijn op aanvraag en inclusief cursusboek, les- en hulpmiddelen. Alle prijzen 
zijn exclusief BTW. 


