RISK Organisatie BV
Wat wordt er behandeld?
Een kleine opsomming van wat er behandeld wordt
in de basiscursus en de daarop volgende herhalingscursussen.
• B
 edrijfshulpverlening
• Eerste hulp volgens richtlijnen LPEV of Oranje
Kruis
• Reanimatie en AED
• Reanimatie op hoogte
• Stabiliseren van stachtoffer op hoogte
• Communicatie met hulpdiensten
• Aanbrengen rugplank op hoogte
• Zuurstof geven
• Redding op sporen
• Redding bij gebruik SRT techniek
• Beknelling op hoogte
• Motorzaag ongeluk
Op speciaal verzoek kunnen wij ook de BHV
boomverzorgers cursus geven voor:

De duur van deze cursus is 1 dag
Het certificaat zal een geldigheid hebben van
1 jaar, hierna wordt u weer uitgenodigd voor een
herhalings-cursus waarbij we beginnen met de
verplichte BHV/EHBO onderdelen.
Daarna zullen nieuwe middelen c.q. handelingen en
recente ongelukken worden behandeld.
U krijgt les van gecertificeerde en gediplomeerde
instructeurs die ook vele jaren praktijk ervaring
hebben.
Bij grotere groepen bieden wij de mogelijkheid
om in overleg met u de cursus op een door u te
bepalen locatie te verzorgen.
(Wij mogen voor de ETW gecertificeerde boomverzorgers, ETW punten uitreiken voor het volgen
van deze cursus)
Voor meer vrijblijvende informatie of inschrijving
voor deze cursus kunt u contact opnemen met
Ayla boomverzorging.
Ouverturestraat 43
5802 EN Venray
T (+31)6-12105411
E info@aylaboomverzorging.nl
www.aylaboomverzorging.nl

• Redding bij werken met hoogwerker
• Redding bij werken met telekraan
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Gespecialiseerde BHV op laag en hoog niveau
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BHV op maat

Wie zijn wij?
Risk organisaties en Ayla boomverzorging
bieden u de cursus bedrijfshulpverlening (BHV)
voor boomverzorging aan.

Risk organisatie is het kennis-en opleidingcentrum voor arbo en gezondheid.
Gespecialiceerd in het geven van BHV en EHBO
in speciale vakgebieden van onder water tot
hoog boven de grond.

Ayla boomverzorging is een boomverzorgings
bedrijf gespecialiceerd in het klimmend snoeien
en afbreken van bomen en speciale inzet bij
stormschades.

Bij veel boomberzorgers was er al lagetijd behoefte aan een BHV cursus op maat.
Wij Risk Organisatie en Anyla boomverzorging
hebben dit opgepakt en een cursus opmaat
geschreven en reeds meerdere malen geven.
Waarbij wij de op- of aanmekingen van de
cursisten verwerkt hebben in de curusus.
Dit heeft ook geleid in een nieuwe curususboek
BHVvoor boomverzorging.

Dit heeft geleid tot een
volwaardige BHV cursus
voor de boomverzorgers
Het redden van iemand die gewond raakt in de
boom bestaat niet altijd uit het zo snel mogelijk
naar beneden halen van het slachtoffer.

Soms moet er op hoogte direct worden gehandeld of moeten we wachten tot hulp-diensten
zijn geariveerd voor we verder kunnen en
mogen handelen om zo onze collega meer kans
van overleven te geven of om verder letsel te
beperken.

Hulpdiensten hebben in sommige gevallen
bij een redding de hulp nodig van specialisten
in het betreffende vakgebied.

Wij behandelen tijdens deze cursus niet alleen
de basis van de levensreddende handelingen
maar ook het herkennen van iemand in de
problemen volgende het ABCDE protocol.
Daarnaast worden de diverse vervondigen behadeling behandeld met de nieuwste materiaal.
Maar we gaan nog een stap verder.
We leren u ook in het praktijk gedeelte in de
boom te handelen.
Ook communicatie met de hulpdiensten en het
samenwerken met hen zal na de basis cursus in
de herhalingen worden behandeld.

Bij iedere herhalingscursus streven wij er na
om een recent ongeluk in ons vakgebied te
simuleren.
De cursisten zullen dan eerst met eigen kennis
het slachtoffer redden met het materiaal wat zij
op dat moment aan de gordel hebben hangen of
bij zich op de werkplek hebben.
Na het zelf redden zullen wij laten zien hoe
het ook kan om het voor redder makelijker
en veiliger en voor het slachtoffer gunstiger te
doen.

