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Levensreddend handelen
In deze praktijkgerichte cursus wordt aandacht besteed aan de vitale functies 
en wordt op een praktische wijze gekeken naar bedreigingen hiervan. In deze 
cursus wordt uitgebreid aandacht besteed aan de eigen veiligheid en stabilisa-
tie van een slachtoffer in acute en levensbedreigende situaties.

Door de theorie loopt de rode draad “Wat zie je?”, “Wat is het? ” en “Wat doe 
je?”. Hierdoor leert de cursist een situatie of ziektebeeld herkennen, krijgt hij 
theoretische achtergrond en leert hier vervolgens naar te handelen. In het 
tweede deel wordt vaak gekozen voor de inzet van lotusslachtoffers, dit 
zijn acteurs die een ziektebeeld waarheidsgetrouw uitbeelden. De cursist 
past hier dan zelf de aangeleerde interventies bij toe.

Door gebruik te maken van acteurs dagen we de cursist en de groep uit 
om praktijkgericht te handelen. Iedere casus wordt met de hele groep nabesproken. Door deze inter-
actieve manier van trainen behalen we een hoog leerrendement. Deze manier van simulatietraining 
wordt door onze cursisten zeer gewaardeerd.

U kunt na de cursus hulpverlenend en levensreddend optreden. U kunt:
 ■ de symptomen van de meest voorkomende acute aandoeningen herkennen;
 ■ de oorzaken en mogelijke gevolgen van de meest voorkomende acute aandoeningen   

 inschatten;
 ■ eerste hulp verlenen volgens de nieuwste inzichten.

Wij werken voor deze cursus graag met simulatieslachtoffers, de cursist wordt uitgedaagd om de 
geleerde theorie praktisch in te zetten. De inzet van een lotusslachtoffer is in overleg, neem hiervoor 
contact met ons op.

Er is voor deze cursus geen specifieke vooropleiding nodig.

De basiscursus bestaat uit 2 dagdelen, waarin de volgende onderwerpen worden behandeld:

 ■ Vitale functies van een mens
 ■ Benadering van een slachtoffer
 ■ Reanimatie en gebruik van de AED
 ■ Voorkomende aandoeningen: brandwonden, shock, verstikking/verslikking en (slagaderlijke)  

 bloedingen
 ■ Praktijkcasussen met een lotusslachtoffer

Wanneer u dagelijks als handhaver in de openbare ruimte werkzaam bent, dan is een goede cursus Le-
vensreddend handelen noodzakelijk. Bij een incident of noodgeval wordt er juist van u als handhaver 
in uniform verwacht dat u handelt en eerste hulp verleent.

Doel

Vooropleiding

Programma

Lotusslachtoffer

Doelgroep



Deze cursus voldoet aan de eisen van het CCV en is geaccrediteerd voor de 
richtlijn vakbekwaamheid code 95. De te behalen studiepunten bedragen 7 uur.

De cursus bestaat uit 2 dagdelen. De lesdag duurt van 09.30 tot 16.30 uur. 
Tussendoor worden pauzes gehouden om een optimaal leereffect te berei-
ken.

12 cursisten is aanbevolen, volgens de richtlijnen mogen er maximaal 15 
deelnemers voor deze cursus inschrijven. Meer cursisten zijn in overleg 
mogelijk, wij zullen dan een tweede instructeur inzetten.

Aan het eind van de lesdag is een theoretisch examen mogelijk.

Deze opleiding verzorgen wij ook als incompany opleiding. Neem contact met ons op voor een oplei-
dingsvoorstel op maat!

NIVOO gelooft in een samenleving waarin mensen elkaar helpen. Helpen om vooruit te komen, te 
groeien, te leren. We zijn van mening dat we, ook als commerciële onderneming, verder moeten kijken 
dan omzet- en winstdoelstellingen. We willen betrokken zijn bij de maatschappij waar we onderdeel 
van uitmaken, zorgvuldig omgaan met de natuur en een helpende hand bieden waar dit nodig is. Be-
kijk een uitgebreidere omschrijving van onze MVO doelen op www.nivoo.nl/mvo.

Code95

Data & tijden

Groepsgrootte

Examen

Incompany opleiding

NIVOO in de maatschappij



Levensreddend handelen 
opfriscursus

Heeft u eerder de cursus levensreddend handelen gevolgd? Volg dan onze 
opfriscursus. Het reeds geleerde wordt kort en bondig opgefrist. Daarna kun-
nen in het middagdeel diverse modules gevolgd worden om aanvullende 
kennis en vaardigheden op te doen.

U kunt na deze cursus hulpverlenend en levensreddend optreden. 
U kunt:

 ■ de symptomen van de meest voorkomende acute aandoeningen  
 herkennen;

 ■ de oorzaken en mogelijke gevolgen van de meest voorkomende  
 acute aandoeningen inschatten;

 ■ eerste hulp verlenen volgens de nieuwste inzichten.

U kunt deze cursus volgen nadat u de basiscursus Levensreddend handelen heeft gevolgd, dan wel 
een vergelijkbare andere cursus.

Wanneer u dagelijks als handhaver in de openbare ruimte werkzaam bent, dan is een goede cursus 
Levensreddend handelen noodzakelijk. Bij een incident of noodgeval wordt er juist van u als handha-
ver in uniform verwacht dat u handelt en eerste hulp verleent.

Doel

Vooropleiding

Doelgroep

Cursuscode Omschrijving Studiebelasting

LRH-hh Levensreddend handelen herhaling, inclusief praktijk 3:30 uur

LRH-VERK Levensreddend handelen bij trauma (algemeen) 1:30 uur

LRH-SCST Levensreddend handelen bij steek- en schotwonden 0:30 uur

LRH-MOG Levensreddend handelen bij motorongevallen  (speci-
fiek)

1:30 uur

LRH-VKO Levensreddend handelen bij verkeersongevallen  (spe-
cifiek)

1:30 uur

LRH-DRDU Levensreddend handelen bij drank- en drugsinciden-
ten

1:30 uur

PR-BIJ De gevaren van-, en het handelen na bijt- en prikinci-
denten

0:30 uur

LRH-KND Levensreddend handelen bij kinderen, inclusief praktijk 1:00 uur

LRH-ANSLON Handelen na groot ongeval of aanslag 1:30 uur

Drugs en alcohol in het straatbeeld  zijn niet meer weg te denken. Meestal gaat het goed of ‘net’ goed, 
soms gaat het net goed fout! 
Tijdens uw dagelijkse werkzaamheden is het niet ondenkbaar dat u in aanraking komt met een drank- 
of drugsincident. 

Veiligheid is hierbij een sleutelwoord, niet alleen veiligheid voor het ‘slachtoffer’ maar ook voor u. U 
moet in geen geval risico nemen. Het herkennen van een overdosering en de risico’s hierbij zijn van 
essentieel belang.  

Module levensreddend handelen 
bij drank- en drugsincidenten



De volgende onderwerpen komen onder andere aan bod:
 ■ Positie van de bijzonder opsporingsambtenaar;
 ■ Middelenkennis, gewenste werking en wijze van inname;
 ■ Wanneer is er sprake van overdosering drank of drugs;
 ■ Wanneer is er sprake van een acuut gezondheidsrisico;
 ■ Verlenen van eerste hulp;
 ■ Samenwerken met de hulpdiensten, informatie inwinnen ten beho- 

 eve van slachtofferzorg.

Voor de lesopbouw wordt gebruik gemaakt van de huidige stand van 
zaken rondom drugsincidenten en hulpverlening, het Trimbosinstituut is 
hierbij een richtinggevende kenniscentrum.

U leert in deze module een ongeval naar ernst in te schatten; wat zijn de mogelijke letsels bij een be-
paald verkeersongeval? Daarnaast leert u tijdig ernstige verwondingen herkennen, eerste hulp verle-
nen en erger te voorkomen.

 ■ Eigen veiligheid en de veiligheid voor het slachtoffer en overige weggebruikers;
 ■ Kinematica van verkeersongevallen;
 ■ De gevaren van airbags;
 ■ Incidentmanagement;
 ■ Benaderen slachtoffers in voertuigen;
 ■ Indien nodig een snelle bevrijding van een slachtoffer uit een voertuig;
 ■ Handelen bij vermoedelijk letsel van de centrale wervelkolom;
 ■ Uitvragen verkeersslachtoffer en overdracht aan ambulancehulpverleners.

Deze cursus wordt veelal aangeboden aan motorclubs, of medewerkers die beroepsmatig met moto-
ren de weg op gaan.
U leert simpele handelingen zoals het vrij maken van een ademweg, het stabiliseren van een nek, of 
iemand op een verantwoorde manier omdraaien terwijl er sprake is van mogelijk nekletsel. Deze han-
delingen kunnen echt van levensbelang zijn.

In deze module leert u in de meest acute fase te handelen bij een slachtoffer van een steek- of schot-
wond. Centraal staat hierbij uw eigen veiligheid en de veiligheid van het slachtoffer en zijn omgeving.

In deze module worden de volgende onderwerpen besproken:
 ■ Kinematica van schot- en steekwonden;
 ■ Inschot- en uitschotwonden;
 ■ Afleidend letsel;
 ■ Handelen bij wekedelen letsel;
 ■ Handelen bij borstpenetraties (zuigende borstwond);
 ■ Alarmeren en samenwerken met hulpdiensten.

Module levensreddend handelen 
bij verkeersongevallen

Module levensreddend handelen bij motorongevallen

Module levensreddend handelen steek- en schotwonden



Bijt- en prikaccidenten zijn ingrijpende gebeurtenissen. Veelal is er sprake van 
agressie of een incident waarbij slachtoffers zijn te betreuren. Voor u is het van 
belang te weten hoe te handelen bij een dergelijk incident, zowel direct na de 
blootstelling als in de vaak onzekere periode na de blootstelling.

In deze module worden onder andere  de volgende onderwerpen 
besproken:

 ■ Ervaringen van cursisten, vaak ontstaat er een vraag- leergesprek;
 ■ Wanneer is er sprake van een bijt- of prikaccident;
 ■ Status van de bron, status van het slachtoffer;
 ■ Eerste hulp direct na de blootstelling;
 ■ Risico’s op infecties van bijvoorbeeld HIV of Hepatitis.

In deze module krijgt u handvatten aangereikt om levensreddend te handelen bij een groot ongeval of 
een aanslag met meerdere slachtoffers. 

Volgens een bewezen methodiek, waar ook de professionele hulpverleners mee werken, leert u in 
korte tijd een slachtoffer te beoordelen en waar nodig levensreddend te handelen. Voor deze module 
wordt gebruik gemaakt van beeldmateriaal van de aanslagen in Boston en Madrid.

De volgende onderwerpen komen aan bod:
 ■ Eigen veiligheid;
 ■ Kinematica van explosies;
 ■ Te verwachte verwondingen bij explosies;
 ■ Herkennen afleidend letsel en levensbedreigend letsel;
 ■ Veiligstellen vitale functies;
 ■ Keuzes maken in behandeling bij meerdere slachtoffers;
 ■ Veiligstellen aanvoerroutes hulpdiensten ;
 ■ Inzicht in procedures professionele hulpverleners. 

Tijdens deze cursus wordt er van uitgegaan dat de Handhaver enige tijd op zichzelf is aangewezen. 
Bij aanslagen zoals gezien in Parijs kan het enige tijd duren voordat de professionele hulpdiensten de 
slachtofferzorg overnemen. In deze overbruggende tijd krijgt de cursist handvatten om  verantwoorde 
keuzes te maken. 

Module bijt- en prikaccidenten

Module levensreddend handelen na groot ongeval of aanslag

De cursus bestaat uit 2 dagdelen. De lesdag 
duurt van 09.30 tot 16.30 uur. Tussendoor wor-
den pauzes gehouden om een optimaal leeref-
fect te bereiken.

Voor aanvang van deze cursus vragen wij bij de opdrachtgever de 
bestaande procedures op, deze worden in de training onder de aandacht gebracht. Voor de richtlijnen 
maken wij gebruik van de richtinggevende procedures van het RIVM en het Trimbosinstituut.

Data & tijden
12 cursisten is aanbevolen, volgens de richtlijnen 
mogen er maximaal 15 deelnemers voor deze cur-
sus inschrijven. Meer cursisten zijn in overleg moge-
lijk, wij zullen dan een tweede instructeur inzetten.

Groepsgrootte

Aan het eind van de lesdag is een theoretisch examen mogelijk.

Deze opleiding verzorgen wij ook als incompany opleiding. Neem contact met ons op voor een oplei-
dingsvoorstel op maat!

Examen

Incompany opleiding



Levensreddend handelen 
bij terreur

Bomaanslagen, schietpartijen, terreur. Het komt steeds vaker voor. Als hand-
haver is de kans groter dan gemiddeld dat u aanwezig bent als een aanslag of 
grote calamiteit plaatsvindt. In deze training leren we u hoe te handelen.

Het bekend maken met en het aanleren van de eerste handelingen en 
beslissingen die genomen moeten worden wanneer men ter plaatse is bij 
een terreuraanslag of grote calamiteit.

Er is voor deze training geen specifieke vooropleiding nodig.

Aan de hand van een casusbespreking geven we u inzicht in de triage van slachtoffers en de volgorde 
waarin zij het beste geholpen kunnen worden. Ook wordt u getraind in de meest elementaire eerste 
hulp die u niet leert in een standaardcursus levensreddend handelen, bijvoorbeeld in het aanbrengen 
van een tourniquet.
 
Tijdens de training komen de volgende vaardigheden aan bod:

 ■ TREAT concept. Een methodiek om slachtoffers na een aanslag maximale overlevingskansen te  
 bieden. De handhaver vervult hierin een belangrijke rol.

 ■ Herkennen van levensbedreigende verwondingen.
 ■ Prioriteiten stellen bij de behandeling van verschillende slachtoffers tot de ambulance gear- 

 riveerd is (TRIAGE).
 ■ Stoppen levensbedreigende bloeding. U krijgt een demonstratie in het aanbrengen van een  

 tourniquet. 

De geleerde vaardigheden kunnen ook worden ingezet bij slachtoffers bij een groot ongeval of bijvoor-
beeld bij een ontploffende gasfles op een jaarmarkt.

Bent u werkzaam in de openbare ruimte als handhaver of toezichthou-
der? Dan is deze training geschikt voor u. U kunt uw voordeel doen met een goede voorbereiding op 
bedreigende situaties die u in uw werk kunt tegenkomen.

Doel

Vooropleiding

Programma

Doelgroep

De training bestaat uit 2 dagdelen De lesdag duurt van 09.30 tot 16.30 uur. Tussendoor worden pau-
zes gehouden om een optimaal leereffect te bereiken.

Data & tijden

12 cursisten is aanbevolen, volgens de richtlijnen mogen er maximaal 15 deelnemers voor deze training 
inschrijven. Meer cursisten zijn in overleg mogelijk, wij zullen dan een tweede instructeur inzetten.

Aan het eind van de lesdag is een theoretisch examen mogelijk.

Deze opleiding verzorgen wij ook als incompany opleiding. Neem contact met ons op voor een oplei-
dingsvoorstel op maat!

Groepsgrootte

Examen

Incompany opleiding



Basistraining Omgaan met jeugd en straatgedrag
Bike Training

Cursus Bestuursrechtelijke handhaving
Cursus Levensreddend handelen voor handhavers

Cursus RTGB
Cursus Verkeersregelaar voor handhavers 

DigiTouch – Social Media voor handhavers
Incidentmanagement voor BOA’s 

Opfriscursus Basisbekwaamheid BOA
Opleiding Basisbekwaamheid BOA

Opleiding Toezichthouder Drank- en horecawet
Permanente her- en bijscholing BOA
Prakijktraining Drank- en Horecawet

Proces-Verbaal training
Themadag Bestuurlijke strafbeschiking 

Training bewustwording en handelen bij hoge gewelds-
dreiging

Training Internet rechercheren
Training Persoonlijke kracht

Training Praktisch toepassen van opsporingsbevoegdheden
Workshop Compareren

Workshop Elementaire verhoorvaardigheden
Workshop Interculturele communicatie

Workshop Omgaan met agressie voor BOA’s
Workshop Omgaan met overtreders 

Bike Training
Cursus Levensreddend handelen voor handhavers

Cursus RTGB
DigiTouch – Social Media voor handhavers

Opfriscursus Basisbekwaamheid BOA
Opleiding Basisbekwaamheid BOA

Opleiding Toezichthouder Drank- en horecawet
Permanente her- en bijscholing BOA
Prakijktraining Drank- en Horecawet

Proces-verbaal training
Themadag Politiestrafbeschikking

Training Internet rechercheren
Training Persoonlijke kracht

Workshop Compareren
Workshop Elementaire verhoorvaardigheden

Workshop Interculturele communicatie
Workshop Omgaan met agressie voor BOA’s

Workshop Omgaan met overtreders

Openbare Ruimte Mileu, welzijn en infrastructuur

I II

Cursus Levensreddend handelen voor handhavers
Cursus RTGB

Gespreks- en benaderingstechnieken OV
Opleiding BOA OV - RK en Combibon

Proces-Verbaal training
Themadag Politiestrafbeschikking

Training Persoonlijke kracht
Workshop Compareren

Workshop Elementaire verhoorvaardigheden
Workshop Interculturele communicatie

Workshop Omgaan met agressie voor BOA’s
Workshop Omgaan met overtreders

Onderwijs

Openbaar vervoer

III

IV
Cursus Bestuursrecht voor de toezichthouder Participatiewet

Cursus RTGB
Opfriscursus Basisbekwaamheid BOA

Opleiding Basisbekwaamheid BOA
Proces-Verbaal training

Training Internet rechercheren
Training Persoonlijke kracht

Workshop Compareren
Workshop Elementaire verhoorvaardigheden

Workshop Interculturele communicatie

Cursus Levensreddend handelen
Cursus RTGB

Cursus Verkeersregelaar
Omgaan met overtreders

Opfriscursus Basisbekwaamheid BOA
Opleiding Basisbekwaamheid BOA

Proces-Verbaal training
Themadag Politiestrafbeschikking

Training Internet rechercheren
Training Persoonlijke kracht

Workshop Compareren
Workshop Elementaire verhoorvaardigheden

Workshop Interculturele communicatie

Cursus Levensreddend handelen voor handhavers
Cursus optreden als leerplichtambtenaar

Interviewtechnieken RMC
Opfriscursus Basisbekwaamheid BOA

Opleiding Basisbekwaamheid BOA
Permanente her- en bijscholing BOA

Themadag optreden als leerplichtambtenaar
Training functioneren als RMC-er

Training Internet rechercheren
Training Onderzoek en Proces-verbaal

Training Persoonlijke kracht
Workshop Elementaire verhoorvaardigheden

Workshop Interculturele communicatie

Werk, inkomen en zorg Generieke opsporing

V VI

Meer informatie vindt u op 

WWW.NIVOO.NL

Opleidingsoverzicht - BOA Opleidingen 


