let’s save lives
together

Over BeCare
Levens redden, is dat geen mooie missie?
Deze drive heeft Bas en Irene Drenth jarenlang gemotiveerd om als ambulanceverpleegkundige en als manager
in de zorg te werken. Regelmatig werden zij pijnlijk
geconfronteerd met schrijnende situaties die voorkomen
hadden kunnen worden. Hun missie veranderde:
‘gewone’ burgers opleiden tot life-savers.
Zo is BeCare ontstaan. In 2007 opgericht en inmiddels uitgegroeid tot een
trainings- en opleidingsbedrijf met 45 professionele instructeurs door heel
Nederland.
Levens redden leer je niet uit een boekje. Uiteraard is er een stukje theorie,
maar BeCare onderscheidt zich door de focus te leggen op de toepassing
van deze theoretische kennis in de praktijk.
De lessen bij BeCare zijn altijd levendig en leuk. Er wordt veel geoefend in
levensechte scenario’s met realistische oefenpoppen en simulatiemiddelen.
Er is veel aandacht voor jou als cursist.
Ben jij zelfverzekerd genoeg over je vaardigheden? Dan pas krijg je je
certificaat life-saver!
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BHV Cursussen
Je bent geconcentreerd aan het werk. Ineens word je opgeschrikt door een
angstige schreeuw. Je springt van je plek en kijkt wat er aan de hand is. Het is
je collega. Het stanleymes dat hij gebruikte bij het openen van een doos is uitgeschoten... Je ziet een diepe snee. Het bloed stroomt eruit. Er is hulp nodig!
Hoe ga jij nu handelen?
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BeCare academy

BHV Cursussen
Een incident kan er zomaar ineens zijn in
je bedrijf. Een beginnend brandje in het
magazijn, een collega die van de trap valt,
een klant die tijdens een verkoopgesprek
in ademnood raakt. Of het pand moet snel
worden ontruimd vanwege een grotere
calamiteit.
Het is niet alleen verplicht, maar ook
ontzettend fijn als een bedrijf een bedrijfshulpverlener (BHV’er) in huis heeft, die exact
weet wat er moet gebeuren als er een
calamiteit plaatsvindt.

De professionele instructeurs maken van
jouw medewerkers echte life-savers binnen
het bedrijf. Onze BHV-cursus is niet alleen
professioneel, maar ook erg leuk en levendig!
De cursisten doen veel praktijkoefeningen
op realistische poppen, ze ontdekken hoe een
AED moet worden toegepast en ze leren
verschillende verbandmiddelen te gebruiken.
Ook wordt er geoefend met simulatie- en
blusmiddelen.
Take care, be safe! Schrijf je bedrijf vandaag
nog in voor een BHV-cursus!

Ons complete BHV cursus aanbod:
• BHV Basis cursus
met e-learning

• BHV Basis Online Studie

• BHV Herhalingscursus

• BHV Cursus kind
en omgeving

• BHV Cursus
kleine blusmiddelen

• BHV Herhalingscursus
kind en omgeving

• BHV Basiscursus

• BHV Workshops
voor evenementen

Meer dan 20 jaar ervaring

Hoofdkantoor
Zernikeweg 37
3241 MG Middelharnis
info@becare.nl
www.becare.nl

Cursus op maat

Telefoonnummer
T +31 (0)187 89 21 77
Webshop
www.hulpverleningswinkel.nl

• BHV Levensreddend handelen
voor de brandweer
• BHV Brand en ontruimen
op de operatiekamer
• BHV Training
receptie medewerkers
• BHV Ontruimingsoefening

NIKTA gecertificeerd

Trainingslocaties
Zernikeweg 37
3241 MG Middelharnis
Fagotweg 2P
4337 RC Middelburg

Realistische oefenpoppen

BHV

AED

EHBO

WEBSHOP

BeCare academy

EHBO Cursussen
Plotseling word je aandacht getrokken naar een geluid buiten en je ziet hoe
een jongen met zijn fiets omvalt. Je bedenkt je geen moment en rent
ernaartoe. Je ziet bloed aan het hoofd en zijn arm heeft een vreemde knik.
De jongen schreeuwt het uit van de pijn.
Wat ga jij nu doen?
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EHBO Cursussen
Ben jij al life-saver?
Jij kunt een heel belangrijke rol spelen
wanneer er in je directe omgeving een
ongeval gebeurt. Je kunt zelfs het verschil
maken tussen leven en dood als je weet hoe
je iemand moet reanimeren.
Met de EHBO-cursus van BeCare word je
opgeleid tot life-saver!
De cursus bestaat uit een stukje theorie,
maar vooral uit veel praktijkoefeningen.

Je leert hoe je moet handelen in verschillende situaties. Je mag diverse verbanden
aanleggen, doet oefeningen op realistische
poppen en je ontdekt hoe je een AED moet
gebruiken. De professionele instructeurs
zorgen ervoor dat je voldoende vertrouwen
krijgt om daadkrachtig te kunnen handelen bij
een calamiteit.
Schrijf je vandaag nog in voor een
EHBO-cursus bij BeCare!

Ons complete EHBO cursus aanbod:
• Kinder EHBO cursus

• EHBO cursus / Acute Zorg module Sport
en Bewegen

• Workshop kinder EHBO
• DAN Training
• EHBO cursus / Acute Zorg

Meer dan 20 jaar ervaring

Hoofdkantoor
Zernikeweg 37
3241 MG Middelharnis
info@becare.nl
www.becare.nl
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AED Cursussen
Je hebt net geluncht en samen loop je, nog napratend, naar buiten. Je staat stil
en steekt je hand uit om afscheid te nemen. Maar ineens zakt de ander voor je
ogen door de knieën. Al snel begrijp je: een hartstilstand! Je ziet dat er een AED
in het restaurant aanwezig is.
Welke stap neem jij nu eerst?
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AED Cursussen
Een hartstilstand komt vaker voor dan je
denkt: iedere week krijgen meer dan 300
mensen daarmee te maken.
Jij kunt een heel belangrijke rol spelen
wanneer iemand in je directe omgeving een
hartstilstand krijgt. Je kunt zelfs het verschil
maken tussen leven en dood als je weet hoe
je iemand moet reanimeren en hoe je de AED
kunt gebruiken. Hoe machteloos voel je je

als er iemand dringend hulp nodig heeft en jij
niet weet wat je moet doen!
BeCare leert je in de AED- en reanimatiecursus om levens te redden. Wij geven ook
advies over de aanschaf van een AED.
Per aangekochte AED worden minimaal
6 mensen opgeleid. Dat betekent dus dat er
6 life-savers in huis zijn!
Word life-saver.
Schrijf je in voor onze AED-cursus!

Ons complete AED cursus aanbod:
• AED basis reanimatietraining

• AED instructeursopleiding

• AED reanimatie herhalingscursus
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BeCare full package

Trainingsprogramma
op maat
Een tijdje geleden heb jij flink werk gemaakt van de risicobeheersing en
veiligheid binnen jouw bedrijf. Een aantal medewerkers heeft een BHV-cursus
gevolgd, er hangt een AED en er ligt een ontruimingsplan.
Maar scoor jij vandaag nog steeds een 10? Weet je huidige personeel wel hoe je
die AED moet toepassen en klopt je ontruimingsplan nog wel?
Maak je nu even tijd voor een checkrondje?
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BeCare full package

Trainingsprogramma
op maat
Om up-to-date te blijven, is een training op
maat een effectieve oplossing.
Naast de noodzakelijke basisvaardigheden,
wordt het programma afgestemd op de
risico’s en activiteiten van het bedrijf.
BeCare inventariseert waar de hiaten zitten
en past de cursus daarop aan.
In de cursus wordt een stukje theorie behandeld,

maar hij bestaat vooral uit veel praktijkoefeningen. Daartoe worden realistische
oefenpoppen, een AED of andere simulatiemiddelen ingezet.
De cursussen zijn niet alleen professioneel,
maar zeker ook erg leuk en levendig!
Neem geen risico!
Maak een afspraak met BeCare!

Ons complete cursus aanbod vind je op www.becare.nl en bevat:
• BHV cursussen

• Onderhoud en keuring brandblussers

• EHBO cursussen

• Risico inventarisatie en evaluatie

• AED cursussen

• EHBO ondersteuning bij evenementen

Meer dan 20 jaar ervaring
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BeCare webshop

Hulpverleningswinkel.nl
Je kunt nu wel cum laude afgestudeerde EHBO’er zijn of zojuist een ingenieus
ontruimingsplan hebben samengesteld, maar wat kun je ermee als je niet
beschikt over het juiste materiaal? Leg je die net aangeschafte AED in een hoek
van het magazijn of hang je die op een plek waar je er snel bij kunt?
Weet je zeker dat jij stand-by staat?
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BeCare webshop

Hulpverleningswinkel.nl
BeCare heeft aan alles gedacht. Niet alleen
professionele trainingen, maar ook de bijbehorende materialen. En natuurlijk ook alle
artikelen om up-to-date te blijven.
Denk aan aanvullingen voor je EHBO-koffer
of batterijen voor je AED.

De hulpverleningswinkel is opgericht door
ambulanceverpleegkundigen, die ruim 20 jaar
professionele praktijkervaring hebben opgedaan in de spoedeisende hulp.
Alle hulpverleningsproducten in de winkel
voldoen aan hun hoge eisen.

Alles makkelijk te bestellen en snel geleverd
via onze webshop:
www.hulpverleningswinkel.nl.

In de winkel vind je meer dan 500 artikelen
voor EHBO, AED, BHV en PAX-tassen.
Staat jouw gezochte artikel er niet bij?
Bel ons en wij zorgen voor een passende
oplossing!

Ons complete cursus aanbod vind je op www.becare.nl en bevat:
• BHV cursussen

• Onderhoud en keuring brandblussers

• EHBO cursussen

• Risico inventarisatie en evaluatie

• AED cursussen

• EHBO ondersteuning bij evenementen

Meer dan 20 jaar ervaring
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BeCare takes care

Risico Inventarisatie
en Evaluatie (RI&E)
Je wilt voor jouw bedrijf en personeel een veilige en gezonde werkomgeving,
maar hoe creëer je die? Het staat al zolang op je agenda om dit onderwerp aan
te pakken, maar waar begin je?
Gefeliciteerd! Want de eerste stap heb je al genomen: je bent je er bewust van
dat er ‘iets’ moet worden gedaan!
Maar wat wordt nu jouw volgende actie?
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BeCare takes care

Risico Inventarisatie
en Evaluatie (RI&E)
Laat BeCare met je meedenken en je
adviseren! Onze gecertificeerde veiligheidsdeskundigen inventariseren snel en vakkundig de veiligheids- en gezondheidsrisico’s
binnen jouw bedrijf.
Staan de gevaarlijke stoffen wel op de juiste
plaats en hoe is het gesteld met de persoonlijke beschermingsmiddelen?

We gaan ook kijken naar je ambities met je
bedrijf. Wil je nog uitbreiden en hoe wil en
kun je groeien? Want niet alleen je huidige
omstandigheden, maar ook je toekomstverwachtingen worden meegenomen in ons plan
van aanpak. Uiteraard voldoet ons plan van
aanpak aan alle Arbo-eisen.
Stel je goede voornemens niet langer uit en
bel BeCare voor een afspraak!

Ons complete cursus aanbod vind je op www.becare.nl en bevat:
• BHV cursussen

• Onderhoud en keuring brandblussers

• EHBO cursussen

• EHBO ondersteuning bij evenementen

• AED cursussen

Meer dan 20 jaar ervaring
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BeCare takes care

Onderhoud en keuring
brandblusmiddelen
Je ontdekt een beginnend brandje in het magazijn. Gelukkig hangt er een
brandblusser. Je trekt de pen eruit en knijpt in het handvat. Maar er gebeurt
niets! Je knijpt nog harder, maar tevergeefs. En ondertussen grijpt het vuur
steeds meer om zich heen….
Heb jij brandblusmiddelen in huis?
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Onderhoud en keuring
brandblusmiddelen
Je moet er toch niet aan denken dat de
brandblusser hapert of, nog erger, helemaal
niet werkt?
Door het brandblusmateriaal jaarlijks te
laten controleren en goed te onderhouden,
voorkom je zulke situaties.
Besteed je onderhoud uit aan BeCare.
Een geruststellende gedachte dat je brand-

blusmiddelen in orde zijn. Volledig REOB
gecertificeerd, inclusief jaarlijkse controles!
Ook voor advies over soort en aantal
blusmiddelen bent u bij BeCare aan het
juiste adres.
Wij maken ook BHV plannen, ontruimingsplannen, ontruimingsplattegronden.

Ons complete cursus aanbod vind je op www.becare.nl en bevat:
• BHV cursussen

• Risico inventarisatie en evaluatie

• EHBO cursussen

• EHBO ondersteuning bij evenementen

• AED cursussen

Meer dan 20 jaar ervaring
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BeCare events

EHBO ondersteuning
bij evenementen
Je bruist van energie! Je hebt de opdracht gekregen om een groots event te
organiseren. Dit ga jij perfect neerzetten. Dit wordt jouw succes!
Natuurlijk ga je alles tot in de puntjes regelen, maar houd je ook rekening met
een goede voorbereiding op incidenten?
Zullen we samen de risico’s eens bekijken?
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BeCare events

EHBO ondersteuning
bij evenementen
Een EHBO-post inrichten is verplicht bij een
evenement. Dat is niet een kwestie van
even een EHBO-koffer in een party-tent
neerzetten. Een EHBO-post moet voldoen
aan minimaal 25 richtlijnen!

tijdens het evenement voor dat een calamiteit
zo geruisloos mogelijk wordt afgehandeld.

De ervaren, gecertificeerde professionals
van BeCare nemen je al het werk uit handen
bij het inrichten van deze post en zorgen er

Laat je evenement succesvol eindigen.
Kies daarom voor de expertise van BeCare!

En heb je ook al gedacht aan verkeersregelaars, beveiligers en/of brandveiligheid?

Ons complete EHBO cursus aanbod:
• Kinder EHBO cursus

• EHBO cursus / Acute Zorg module Sport
en Bewegen

• Workshop kinder EHBO
• DAN Training
• EHBO cursus / Acute Zorg
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