Handboek Bedrijfshulpverlener –
EHBO op de werkvloer

Handboek Bedrijfshulpverlener – EHBO op de werkvloer
Wat als je collega het slachtoffer wordt van een aanrijding met een heftruck?

Of wanneer iemand van het labo zich verbrand met een chemisch product?

Weet iedereen in je bedrijf hoe hij of zij moet reageren als er een medewerker of een bezoeker onwel
wordt?

Gepast en efficiënt eerste hulp bieden bij deze dagdagelijkse incidenten kan het verschil maken. Dit
boek is een leidraad vol praktische antwoorden op de meest voorkomende urgente ziektebeelden en
traumata die op de werkvloer voorkomen en die beschreven worden in de huidige wetgeving.

Het handboek is beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels.
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Handboek Bedrijfshulpverlener –
EHBO op de werkvloer
Inhoudstafel
•

Inleiding

•

Interventieregels

•

Een slachtoffer benaderen

•

Reanimatiehandelingen

•

Bewustzijnsstoornissen

•

Ademhalingsstoornissen

•

Circulatiestoornissen

•

Bloedingen

•

Bot-, spier- en gewrichtsletsels

•

Huidletsels

•

Bijzondere noodsituaties

•

Bijlagen

Financiële voorwaarden
23,00 EUR
Inclusief BTW 6% - prijs geldig t.e.m. 31/12/2020.
Inclusief verzendkosten (4 euro).
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Handboek Bedrijfshulpverlener –
EHBO op de werkvloer
BESTELBON
Terug te sturen naar:
G4S Training & Consultancy Services n.v.- Poverstraat 75 blok 44 - B-1731 Asse
OF per Fax +32 2 451 62 01 OF per Email: bookings.training@be.g4s.com

Prijs
Réferentie

(6% btw &
verzending
inbegrepen)

Beschrijving

Aantal
gewenste
exemplaren

Handboek Bedrijfshulpverlenr – EHBO op de werkvloer
Handboek

23,00 €

…………….

Verzendkost inbegrepen.

Facturatiegegevens:
Naam organisatie: .................................................................................................................
Paritair comité : ……………………………………………………………………………………
Adres :………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
BTW nummer: ......................................................................................................................
Telefoon:…………………………………………… Fax : .........................................................
Email:....................................................................................................................................
Graag verzenden naar volgend adres (indien verschillend van facturatie adres):

Naam: ..................................................................................................................................
Adres :………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
Datum en handtekening:
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