Sterk in maatwerk

Amsterdam-Amstelland

Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig

Jaarlijks trainen honderden brandweerlieden en
bedrijfshulpverleners bij BOCAS.
Het opleidingscentrum van Brandweer
Amsterdam-Amstelland is het kenniscentrum voor
brandweeropleidingen en –oefeningen en voor
bedrijfshulpverlening. Door jarenlange ervaring, veel
onderzoek en innovatie is BOCAS op de hoogte van
de laatste ontwikkelingen. Het is een multifunctioneel
centrum met een schat aan expertise op het gebied van
brandbestrijding en ontruiming.
Bedrijfshulpverlening is geen core-business van BOCAS,
maar veel klanten en organisaties vragen om onze expertise.
BOCAS ziet het als haar maatschappelijk plicht om ook BHV
opleidingen en cursussen te organiseren en aan te bieden.
En dat doen we graag!

Wat is bedrijfshulpverlening
(BHV)?
Het is donderdagmiddag, half vier. Het gebouw zit vol
medewerkers en bezoekers als het brandalarm afgaat.
De rook in het trappenhuis verspreidt zich snel door het
kantoor. Medewerkers en bezoekers lopen in paniek rond.
Sommigen werken gewoon door. Het is van levensbelang
dat iedereen zo snel mogelijk naar buiten gaat. Wie start de
bedrijfshulpverlening op, wie doet een bluspoging en wie
zorgt voor een veilige evacuatie?
BHV is, een door uw organisatie zelf georganiseerde, hulp
voor werknemers bij gevaarlijke situaties. Als er een situatie
ontstaat waarin werknemers of bezoekers gevaar lopen,
bent u verplicht dit te voorkomen of te beperken. Het
inzetten van BHV’ers is cruciaal. BOCAS kan u helpen om uw
BHV’ers gedegen op te leiden.
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BOCAS

Ons BHV aanbod

In de gang zakt een medewerker in elkaar, een hartstilstand.
Iedereen roept om hulp, en 112 wordt gebeld. Wie kan er
nu al wat doen? Wie weet hoe de AED werkt en wie kan
reanimeren?

BHV basis
BOCAS is uitgerust met de
nieuwste materialen op
reanimatiegebied en werken met
de AED zit standaard in onze
cursussen. Al onze AED lessen
voldoen volledig aan de eisen van
de Nederlandse Reanimatie Raad.
Voor het ontruimingsgedeelte
van de opleiding zetten wij realistische scenario’s uit in ons
oefenpand. Dit oefenpand is flexibel in te zetten zodat wij
onze lessen op uw branche of werkveld kunnen aanpassen.
De mogelijkheden op ons centrum zijn eindeloos,
maar wij kunnen ook opleidingen en oefeningen bij u
op locatie organiseren. Graag helpen wij u een goed
opleidingsprogramma samen te stellen dat aansluit bij uw
branche, zodat u uw BHV’ers optimaal kunt voorbereiden
op een eventuele noodsituatie.
Al onze opleidingen voldoen aan de eisen van de landelijke
BHV keurmerken.

Een tweedaagse BHV basisopleiding bestaat uit een
EHBO-deel en een brandbestrijding & ontruiming
deel. Elk deel wordt afzonderlijk afgesloten met
een examen, zowel praktisch als theoretisch.

EHBO
Een pleister plakken, dat kan
iedereen. Maar wat als er meer
aan de hand is? Een medewerker
krijgt plots een hartaanval en stort
ten overstaan van zijn collega’s ter
aarde. Iedereen schrikt, verkrampt
of wil helpen maar weet niet hoe.
In deze training leren we de
cursisten in twee dagen onder
andere veel voorkomende
ziektebeelden te herkennen en
basis EHBO handelingen toe te
passen. Daarnaast kan de cursist na
deze twee dagen zelfstandig een
reanimatie opstarten en een AED
aanleggen.

Brandbestrijding &
ontruiming
‘Brand!’ Niet alleen bij een grote brand kan er
paniek ontstaan, maar zelfs bij een kleine brand in
een prullenbak. Kunt u zelf nog blussen of moet de
brandweer komen? Kan iedereen blijven werken of
moet een ontruiming worden gestart?

Tijdens dit deel leert de cursist branden te
herkennen en bepalen wat hij/zij zelf nog kan
doen. Vervolgens leert de cursist te alarmeren en
een ruimte goed te ontruimen. Uiteindelijk kunnen
alle deelnemers aan het einde van de twee dagen
een aantal veel voorkomende branden zelf met
de daarvoor geschikte middelen
blussen.

BHV basis herhaling
Tijdens deze eendaagse
herhalingstraining wordt getoetst
of de cursist de eerder opgedane
kennis nog steeds beheerst. Alle
procedures worden stapsgewijs
nogmaals doorgenomen en
de docent neemt de eventuele
tussentijdse opgedane ervaring
mee in het leerproces. Deze
training wordt afgesloten met een
praktijkexamen.

Ploegleider
Als er veel BHV’ers in een bedrijf of instelling
zijn en de plek waar zij moeten worden ingezet
complex is, is het verstandig om de inzet van
de individuele BHV’ers te coördineren. Het is
de taak van de ploegleider om de inzet van de
ploeg BHV’ers te leiden en daarop controle uit te
oefenen. Hiervoor is kennis nodig van het gebied
waar het bedrijfshulpverleningsteam wordt
ingezet en van de hulpmiddelen die hiervoor
moeten worden gebruikt.
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Onze BHV instructeurs zijn praktijkmensen die de cursisten
niet alleen leren wat er in theorie van een BHV’er verwacht
wordt, maar gelijktijdig de link met de praktijk maken. Als
professionals kunnen zij feilloos aangeven wat er van de
BHV’er wordt verwacht tijdens een incident, klein of groot.
Deze mix van uitgebreide theoretische kennis en jarenlange
praktijkervaring maakt de BHV cursus op BOCAS uniek in
zijn soort.

Ploegleider herhaling
Tijdens de herhalingsdag neemt de instructeur de
verschillende eerder aangeleerde facetten met de
cursisten door. Wat heeft u tot nu toe als ploegleider aan
ervaring opgedaan? Daarnaast neemt de instructeur een
praktijkexamen af om te toetsen of de ploegleider alle
verrichtingen nog steeds goed beheerst.

Ontruimingsoefeningen
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Adembescherming voor de
bedrijfshulpverlener herhaling
De eendaagse training Adembescherming voor de
bedrijfshulpverlener herhaling is bedoeld voor BHV’ers
die reeds in het bezit zijn van een landelijk erkend
BHV- certificaat. Tijdens deze herhaling zal de opgedane
kennis door bedrijfsspecifieke oefeningen op peil worden
gehouden.
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Het is ook mogelijk een ontruimingsoefening bij u
op locatie te houden. Niet alleen kunt u dan goed
observeren of uw BHV organisatie werkt, maar ook het
daadwerkelijke ontruimen is al een keer geoefend in een
no stress situatie. Onze instructeurs geven u direct na
de oefening een mondelinge evaluatie. Uiteraard volgt
hierna een schriftelijke aanbeveling en een grondige
samenvatting van de ontruiming.

•m
 et behoud van eigen veiligheid, een persoon in
veiligheid brengen;
• de gidsfunctie ten behoeve van de brandweer en/of
andere professionele hulpverleners correct uit te voeren.

Adembescherming voor de
bedrijfshulpverlener
BOCAS instructeurs weten door hun jarenlange ervaring
als geen ander wat er nodig is om leiding te geven tijdens
een inzet. Zij zijn bij uitstek de partij om kennis mee te
delen.
Tijdens de opleiding van twee en een halve dag
tot ploegleider komen onder andere de volgende
punten ruimschoots aan bod: beoordelen van de
veiligheidssituatie van het werkgebied, voorbereiden
op de inzet van de bedrijfshulpverleningsploeg met
oefeningen, het evalueren en rapporteren van zowel de
inzet als de oefeningen en de noodzakelijke beheer en
controle van de aan de ploeg ter beschikking gestelde
middelen.

De opleiding Adembescherming voor de
bedrijfshulpverlener is bedoeld voor de BHV’ers die bij
het uitvoeren van de taken van de bedrijfshulpverlening
gebruik maken van adembescherming. Denk hierbij
aan het redden van slachtoffers en het gidsen van de
brandweer of andere professionele
hulpverleningsdiensten.

Informatie

Na het volgen van deze opleiding is
de BHV’er onder andere in staat om:
•d
 e beschikbare adembescherming
en persoonlijke
beschermingsmiddelen op een
veilige wijze gebruiken;

Oranje Kruis opleidingen
Ook een EHBO opleiding van Oranje Kruis verzorgen we
op uw verzoek op uw locatie.

Voor meer informatie over ons aanbod of een
vrijblijvend bezoek op uw locatie kunt u contact
opnemen met onze afdeling BHV:
T: 020 – 430 7217
E: bhv@brandweeraa.nl
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BOCAS: sterk in maatwerk

BOCAS
Sloterweg 527
1171 VG Badhoevedorp
tel. 020 - 430 72 00
bhv@brandweeraa.nl
www.bocas.nl
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