
 

 
 
BHV FRIESLAND PROTOCOL 
 
BHV Friesland geeft weer cursussen en daar zijn wij heel blij mee, omdat:  
 

Jo feiligens is ús soarch.  
Uw veiligheid is onze zorg. 
 

 
Wij staan voor veilig werken en leren en om uw veiligheid en die van de rest te kunnen garanderen 
hebben wij een aantal maatregelen getroffen. Onze maatregelen zijn gebaseerd op het protocol 
gepubliceerd door De Nederlandse Reanimatie Raad (NRR), het NIBHV, het Oranje Kruis, het Rode 
Kruis en de Branchevereniging Bedrijfshulpverlening Nederland (BVBN). Deze kunt u vinden op onze 
website. 
 
BHV Friesland past het aantal cursisten aan op de cursuslocatie, dit betekend dat te allen tijde alle 
cursisten 1,5 meter afstand van elkaar kunnen bewaren (ook bij groepsopdrachten). BHV Friesland 
heeft dat bij duidelijke richtlijnen opgesteld die gelden: voor, tijdens en na de cursus. Wij verzoeken u 
deze voor te nemen voor aanvang van de cursus: 
 
Voor de cursus 

- Wij verzoeken de cursist onze gezondheidsverklaring in te vullen. De verklaring bevat een 
vijftal vragen die met “JA” en “NEE” kunnen worden beantwoord. Zijn één of meerdere vragen 
met “JA” beantwoord dat zijn wij genoodzaakt om deelname tot de cursus te weigeren; 

- Cursisten betreden de cursusruimte één voor één; 
- Wij nemen de veiligheids- en hygiëne maatregelen door met de cursisten; 
- Iedere cursist heeft de mogelijk om zijn of haar handen te desinfecteren of ieder moment van 

de cursus; en 
- Bij het uitvoeren van handelingen is het dragen van wegwerphandschoenen verplicht. 

 
Tijdens de cursus 

- De cursist volgt de instructies van de instructeur op; 
- De cursist maakt gebruikt van de door de instructeur aangewezen zitplaats en wisselt niet 

gedurende de cursus; 
- Met aangepaste werkvormen oefenen wij het aanleggen van verbanden; 
- Toiletvoorziening mag worden gebruikt bij afstemming, dit betekend minimaal één persoon 

per toiletruimte; en 
- Bij reanimatieoefeningen hanteren wij aangescherpte regels, deze worden duidelijk door de 

instructeur uitgelegd. 
 

Na de cursus 
- De cursist gooit alle beschermingsmiddelen weg, deze worden dus niet achtergelaten bij de 

zitplaats; 
- Cursisten verlaten, net zoals bij binnenkomst, één voor één de ruimte; en 
- Alle cursusmaterialen worden na afloop grondig gereinigd door onze instructeurs. 

 


