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n deze snel veranderende samenleving is het belangrijk dat de 
continuering van uw BHV-organisatie goed geregeld is. Wetten 
en regels veranderen, maar ook mensen en uw bedrijfsontwikke-

ling staan niet stil. Daarom ziet SecuCare het opleiden van BHV’ers 
en EHBO’ers niet als een eenmalige gebeurtenis, maar als uitgangs-
punt voor een goede en langdurige samenwerking met uw organi-
satie. Doordat bij ons uw locatie en uw procedures centraal staan 
brengen wij uw BHV-organisatie naar een professioneel niveau.

WERKWIJZE
SecuCare heeft als doelstelling dat uw BHV’er het lesmateriaal 
goed beheerst en dat willen bereiken met onze op maat gemaakte 
herhalingsopleiding. Uw BHV’er leert alle vaardigheden die de 
wet stelt aan de BHV-opleiding en daarnaast diepen we één door 
u uitgekozen onderwerp verder uit. Om zo goed mogelijk voorbe-
reid te zijn op eventuele noodsituaties gebruikt SecuCare moderne 
technieken om de oefeningen op locatie zo realistisch mogelijk na 
te bootsen. Dit doen wij door gebruik te maken van rook, reuk (zoals 
gas- of brandlucht), licht en geluiden. SecuCare wil uw BHV’er goed 
opleiden in geval zich een noodsituatie voordoet en dat kan alleen 
door te oefenen op locatie. Wij hechten eraan dat de hulpverlener de 
eigen omgeving door en door kent en weet volgens welke procedu-
res er gehandeld moet worden. Daarnaast leert de hulpverlener de 
eigen materialen en hulpmiddelen te gebruiken. De acties van uw 
BHV’er(s) worden met camera’s vastgelegd en kunnen nadien wor-
den geëvalueerd. 

OEFENING OP MAAT
Elke bedrijf/organisatie is anders gestructureerd en heeft andere 
aandachtspunten. SecuCare helpt u bij het inzichtelijk maken van 

Maatwerk in opleiding
Bijna elk bedrijf heeft tegenwoordig een bedrijfshulpverlener (BHV’er), want een ongeluk zit in een klein hoekje. Bij calamiteiten moeten 
BHV’ers snel en zeker handelen. SecuCare brengt adviezen uit, stelt noodplannen op, en verzorgt de opleiding en training van uw BHV’er. 
Zo voorkomt u dat een incident uitgroeit tot een calamiteit.

de veiligheid van uw bedrijf en het opstellen van veiligheidsplannen 
door middel van:

  Een quick-scan en een risico-inventarisatie van uw BHV-organisa-
tie

  Opstellen van nood- en ontruimingsplannen conform NTA 8112;
  Het maken van vluchtwegplattegronden volgens de NEN 1414

SPECIAAL VOOR ZIEKENHUIZEN EN ZORGINSTELLINGEN:
  Advies met betrekking tot de oproepsystemen en ontruimings-

plannen
  Het opstellen van een Rampenopvangplan (ZiROP)

De opdrachtgevers van SecuCare zijn maneges, ziekenhuizen en labo-
ratoria, kantoren en waterschappen.

SPECIAAL PROJECT
  Voor de medewerkers van de afdeling Neonatologie van het 

Jeroen Bosch Ziekenhuis is een bijzondere BHV-oefening georga-
niseerd: een Table Top ontruimingsoefening, op verzoek van de 
opdrachtgever is BHV-onderzoek verricht op de couveuse-unit.

Erik Meenken van SecuCare: ‘We hebben processen in kaart gebracht 
met daarin aanwezigheid van de BHV’ers op bepaalde momenten 
van de dag. Omdat dat het moeilijk is, door de aanwezigheid van 
ouders en kinderen een ontruimingsoefening te organiseren, heb-
ben we een alternatief bedacht. Met de Top Table oefening spelen 
we op een kaart op schaalgrootte de actuele situatie na. Met behulp 
van poppetjes en bedden van Lego wordt de situatie nagespeeld. 
Hiermee kweken we bewustwording bij medewerkers en kijken de 
naar afdelingspecifi eke problemen. Voor ons en het JBZ is het een 
leerzaam project geweest.’  


