
 

     
 

 
 

Solutions 4 S&F De bouwsteen voor veiligheid van uw bedrijf 
 

004 - Adembescherming voor de bedrijfshulpverlener 

Deze opleiding is bedoeld voor bedrijfshulpverleners met een gidsfunctie en/ of redding functie hebben waarbij 
het gebruik van adembescherming nodig is. Dat is onder meer het geval bij het werken in cellengebouwen of in 
een omgeving met gevaarlijke stoffen. Denk hierbij aan gerechtsgebouwen, politiebureaus, huizen van 
bewaring, TBS-, jeugd- en rijkswerkinrichtingen, militaire strafgevangenis, psychiatrische ziekenhuizen, 
industriegebouwen e.d. 
Hierbij wordt in gegaan op diverse aspecten, veiligheid, techniek en richtlijnen voor het gebruik van 
adembescherming, zonder daarbij in te gaan op de specifieke procedures die in bedrijven gelden voor het 
uitvoeren van de taken (redding en gidsfunctie) 
In de opleiding zullen die procedures echter zeker aanbod komen en getraind worden. 
De combinatie van theorie en praktijk heeft als doel de bedrijfshulpverlener met adembescherming veilig en 
verantwoord te laten optreden. 
 

 
 
LEERDOELEN 
Na deelname aan de opleiding Adembescherming BHV kan de deelnemer: 

 het principe van de ademhaling uitleggen en aangeven welke functies de verschillende organen daarbij 
hebben  

 de indeling en enkele voorbeelden van de ademgiffen noemen  
 het verschil tussen afhankelijke en onafhankelijke adembescherming uitleggen  
 de werking van het filtermasker uitleggen  
 het luchtverbruik berekenen  
 de verschillende onderdelen van het ademluchttoestel benoemen  
 de werking van het ademluchttoestel uitleggen  
 veilig voortbewegen en werken met een ademluchtmasker.  

BEGINVEREISTEN 
Voor deelname aan de opleiding Adembescherming BHV van Solutions 4 Safety & Fire is geen specifieke 
vooropleiding vereist. Het bezit van een geldig certificaat Bedrijfshulpverlener strekt tot aanbeveling. De 
deelnemer moet medisch gekeurd zijn en mag niet baarddragend zijn.  
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
PROGRAMMA 
In de opleiding Adembescherming BHV worden de volgende onderwerpen behandeld: 

 de werking van de ademhaling  
 de indeling van ademgiffen  
 afhankelijke en onafhankelijke adembescherming  
 de werking van het filtermasker  
 het luchtverbruik  
 de werking en onderdelen van het ademluchttoestel  
 het gebruik van het ademluchtmasker.  

Het accent van de opleiding ligt op het gebruik van het ademluchtmasker.  
De opleiding duurt 4 dagen (inclusief examinering).  
Gedurende deze periode worden theorie en praktijk op een effectieve en boeiende manier afgewisseld.  
 

EXAMINERING EN CERTIFICERING 
Het examen Adembescherming BHV bestaat uit een theoretisch (schriftelijk) deel en een praktisch deel en vindt 
plaats op de laatste opleidingsdag. Bij het praktijkexamen moet de deelnemer een aantal hulpverleningstaken 
met adembescherming uitvoeren.  
Bij een voldoende resultaat op elk van de twee deelexamens, ontvangt de deelnemer het certificaat 
‘Adembescherming Bedrijfshulpverlening’. Dit certificaat bewijst en garandeert dat de deelnemer zijn wettelijke 
taken als bedrijfshulpverlener ook met adembescherming adequaat kan uitvoeren. 
 
 
 


