
 

 

  

Zelfstandige beroepschauffeurs of beroepschauffeurs in loondienst moeten 35 uur nascholing 

per 5 jaar volgen. De nascholing bij Veiligheidscentrum Limburg is een leerzame manier om bij 

te dragen aan de kwaliteit.  

Speciaal ontwikkeld en opgezet voor de nascholing van de vrachtwagenchauffeur of 

buschauffeur om te voldoen aan de code 95. Echter zonder de beslommeringen van een extra 

examen en een tweede dag. Telt mee voor 7 nascholingsuren voor de code 95. 

 De deelnemer leert levensreddende handelingen toe te passen, te reanimeren en de 

handelingen om om te gaan met een ontruiming/evacuatie. Daarnaast wordt in deze 

training extra aandacht besteedt aan het bedienen van een AED. 

 De deelnemer krijgt inzicht in het levensreddend handelen en leert de beginselen van 

de bedrijfshulpverlener. 

 De opleiding is geschikt voor chauffeurs en personen die in het bedrijf waar ze 

werkzaam zijn te maken krijgen met een taak als Bedrijfshulpverlener. 

 Aan het eind van de opleidingsdag ontvangt u een certificaat van deelname. 

 De deelnemer voldoet na het behalen van het certificaat aan de drie hoofdtaken 

zoals benoemd in de Arbo-wet. 

Inhoud 
De opleiding bevat een theorie- en praktijkgedeelte waarin het volgende  

wordt behandeld: 

 Vijf belangrijke punten bij het verlenen van eerste hulp. 

 Stoornissen in het bewustzijn en stoornissen  

van de ademhaling. 

 Stilstand van de bloedsomloop en ernstige  

uitwendige bloedingen. 

 Shock en uitwendige (brand)wonden. 

 Brandwonden, kneuzing en verstuiking. 

 Ontwrichting en botbreuken. 

 Oogletsel en vergiftiging. 

 Elektriciteit ongevallen. 

 Letsels door koude en letsels door warmte. 

 Vervoer op korte afstand. 

 Verband- en hulpmiddelen. 

 Het menselijk lichaam, reanimatie en gebruik AED. 
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Niveau 
Het begin- & opleidingsniveau is minimaal L.B.O. (Lager beroepsonderwijs) 

Duur 
De opleiding EHBO Code 95 duurt een hele dag. Deze opleiding kan in groepsvorm ook worden 

verzorgd buiten de kantooruren en in de weekenden zonder bijbehorende toeslag..  

Locatie 
Trainingscentrum Elsloo. 

Bij voldoende aanmeldingen vanaf 6 cursisten kan de gehele cursus in-company verzorgt 

worden. 
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