
 

 

              
 
 
 
 
 
Cursus Levensreddend handelen voor chauffeurs die het Bossche Taxikeurmerk 
willen behalen 
 

Doel 

De chauffeur scholen in het toepassen van levensreddend handelen bij een calamiteit of incident in of om 

de taxi. 

 

Dagelijks bevinden mensen zich in een lichamelijke toestand die levensbedreigend kan zijn. Weet u wat u 

moet doen in zo’n geval ? 

 

Het vervoeren van passagiers brengt grote verantwoordelijkheden met zich mee. Zoals het verlenen van 

hulp wanneer de taxi of bus bij een ongeluk betrokken raakt of wanneer een passagier onwel wordt. Om 

de slachtoffers, omstanders en medepassagiers vakkundig te kunnen helpen, kunnen beroepschauffeurs 

deze training volgen. 

 

Met deze cursus krijgt u voldoende handvatten om binnen de eerste minuten na een ongeval snel en 

effectief op te kunnen treden tot het moment waarop de hulpverlening wordt overgenomen door de 

gewaarschuwde professionele hulpverleningsinstanties. 

 

SBK heeft een speciale maatwerkafspraak gemaakt om deze cursussen te kunnen verzorgen met het 

erkende opleidingsbedrijf Preventief te Hedel (www.preventief.com).  

 

Inhoud 

Tijdens de cursus worden minimaal de volgende onderwerpen behandeld: 
- de vijf belangrijkste punten bij het verlenen van eerste hulp; 
- reanimeren (beoordeling slachtoffer, borstcompressie geven en beademen); 
- hoe te handelen bij ernstige bloeding en shock; 
- hoe te handelen bij letsel na een ongeval. 
- Eerste hulp bij verkeersongevallen, alarmeren en eigen veiligheid, slachtoffer uit de auto halen 

middels Rautek, Reanimatie en AED, stabiele zijligging en diverse casussen met Lotusslachtoffer. 

 

Bijzonderheden 

U bent vrij om zelf een erkende opleider te kiezen voor deze cursus. Mits de cursus maar fysiek is gegeven 

(dus niet via internet). En mits u een certificaat kunt overleggen van de cursus, (als de opleider die de 

cursus geeft door het Oranje Kruis of NIBHV  erkend is). Het certificaat is wettelijk maar twee jaar geldig.  

 

Een eventuele herhalingscursus voor chauffeurs die wel in bezit zijn van een geldig certificaat (maar hun 

kennis willen opfrissen) duurt 3 uur (zonder hand-out) en kost 52,50 euro. 

 

Kosten 

De kosten bedragen 70 euro per taxichauffeur (ex btw) als de cursus gevolgd wordt bij Preventief 

(Veldweg 6F in Hedel). U krijgt van Preventief een deelcertificaat. 

 

 

 

 

http://www.preventief.com/

