ondernemen

Weinig boeren hebben het – verplichte – certificaat
bedrijfshulpverlening. Veel boeren zien het nut niet.
Maatwerkcursussen zijn schaars. Dat wordt nu anders.
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IE als veehouder of akkerbouwer een cursus bedrijfshulpverlening (BHV) wil volgen, verdwaalt niet in een woud van
maatwerk. Algemene cursussen zijn er in
overvloed – grootste aanbieder Stichting
Bedrijfshulpverlening Nederland (SBN)
noteert jaarlijks ruim 30.000 cursisten –,
maar deze BHV-cursussen zijn niet specifiek op landbouw toegespitst. Opvallend,
omdat bedrijfsrisico’s juist hier relatief
groot zijn. Denk alleen al aan mestgassen
(veehouderij), gewasbeschermingsmiddelen (akkerbouw) of grote machines. Ook
opvallend omdat een BHV-cursus wettelijk verplicht is. En niet alleen als een be-

drijf personeel heeft. Ook in geval van
gasten (dierenarts, adviseur) geldt een
verantwoordelijkheid.
Door een gebrek aan maatwerk is er
weinig animo onder boeren om BHV-cursussen te volgen. Er zijn ook niet veel
agrarische aanbieders. Alleen Stichting
Gezondheidszorg Agrarische Sectoren
(Stigas), Nordwin College en Cursuscentrum Agribusiness kunnen maatwerk bieden. Maar die hebben allemaal één probleem. Ze kunnen nauwelijks groepen
maken. “Het is moeilijk om varkenshouders, melkveehouders of akkerbouwers
bij elkaar te krijgen. Het zijn vaak individuen die meedoen”, zegt preventie advi-
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Zo moet u handelen
bij een ongeval

seur Wim Klaucke van Stigas. “Die stromen dan in bij cursisten van andere deelsectoren waar bedrijven groter zijn en
waar meer deelnemers zijn. Bijvoorbeeld
hoveniersbedrijven of loonbedrijven.”
Het is een probleem dat vooral geldt

‘Vooral leren wat te doen áls er iets misgaat’
Elise Markerink was
een van deelnemers
aan de eerste landbouwspecifieke BHVcursus van Beltagri in
Donkerbroek.
Ze zit samen met haar
man Gerti in een maatschap. Samen runnen
ze een melkveebedrijf
waarbij ze allebei fulltime op het bedrijf actief zijn. “Het maakte
dus niet uit wie van
ons tweeën de BHVcursus zou gaan
doen”, vertelt ze. “Dat
werd ik, ook al omdat
ik een achtergrond in
de verzorging heb.”

Markerink had wel
eerder van BHV-cursussen gehoord, maar
het echte nut zag ze er
tot voor kort niet van
in. “De bestaande cursussen waren te algemeen. Daar konden we
weinig mee. Landbouw
en in ons geval melkveehouderij is tenslotte
erg specifiek.” De
nieuwe BHV-cursus
voor veehouders kwam
daarom als geroepen.
Ook al omdat Markerink zo kan aantonen
dat ze zo veel mogelijk
doet om bedrijfsrisico’s
te beperken. “Bedrijven worden steeds

groter en dat geldt ook
voor ons. Dan krijg je
met meer erfbetreders
te maken. Denk alleen
al aan de loonwerker in
de zomer.”
Markerink kent globaal de gevaren van
een melkveebedrijf wel,
maar is vooral ook benieuwd naar het stappenplan voor áls er iets
misgaat. “Wat moet je
doen als er iets fout
gaat met de gassen in
de mestkelders of als
er een ongeluk gebeurt
met machines? Maar
ook: welke voorzorgsmaatregelen kun je al
treffen? Hoe maak ik
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het erf zo veilig mogelijk? Bij ons thuis lopen
ook kinderen rond.”
Markerink vindt het
in ieder geval positief

dat er alleen melkveehouders bij elkaar zitten. “We begrijpen elkaars situatie en kunnen
elkaar ook tips geven.”
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