Praktijkgerichte Herhalingscursus Bedrijfshulpverlening
incl. AED herhaling
Doelgroep
Deze herhalingscursus is bestemd voor werknemers in uw bedrijf die in het bezit zijn van
een certificaat Basisopleiding Bedrijfshulpverlener welke in het kader van de wettelijke verplichting
zijn kennis en vaardigheden op het gebied van bedrijfshulpverlening dient op te frissen.
Doelstelling
Het opfrissen en uitbreiden van de kennis en vaardigheden op het gebied van eerste hulp,
reanimatie, AED gebruik, brandbestrijding, ontruiming en communicatie, door middel van
een praktijkgerichte training.
Toelating
De deelnemers dienen in het bezit te zijn van een certificaat Basisopleiding Bedrijfshulpverlener.
Verder dienen zij een normale fysieke conditie te hebben om aan de praktijktrainingen te kunnen
deelnemen.
Docenten
De opleiding wordt gegeven door erkende docenten. Zij verzorgen uitsluitend de module
waarin zij gespecialiseerd zijn.
Documentatie
Het cursusboek Basisopleiding Bedrijfshulpverlener van JPM.
Certificering
Bij voldoende resultaat ontvangen de deelnemers het herhalingscertificaat Bedrijfshulpverlener van
JPM.
Vrijstelling
Voor cursisten die in het bezit zijn van een geldig
EHBO-diploma van het Oranje Kruis kan vrijstelling worden aangevraagd voor de module
Eerste Hulp. Voor cursisten met een geldig diploma manschappen kan vrijstelling aangevraagd
worden voor de module brand en ontruimen. De vrijstelling is ter beoordeling van JPM.
Werkwijze
De praktijkgerichte herhalingscursus wordt verzorgd door 1 instructeurs met ondersteuning
van een Lotusslachtoffer. Het accent van deze herhalingscursus ligt op de praktijk. Er wordt van
de cursisten verwacht dat zij handelend kunnen optreden bij een nagebootste calamiteit waarbij
zij de juiste prioriteiten kunnen stellen. We werken met kleine groepjes die elkaar
afwisselen.
Locatie
De herhalingscursus, 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 15
Tijdsplanning
1 dag of 2 dagdelen
Dagdeel 1: Eerste Hulp & reanimatie en AED.
Dagdeel 2: Brandbestrijding, ontruiming & communicatie.
Kosten
De kosten van de herhalingscursus zijn incl. les- en hulpmiddelen en excl. cursusboek.

