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Bhv in elk bedrijf

Wettelijke verplichting

• Werkgevers met ten minste één werknemer: één of meerdere bhv’ers

• Bedrijfshulpverleners: medewerkers met bhv-taken bij incidenten

Bhv-taken

• Verlenen van eerste hulp bij ongevallen

• Beperken en bestrijden van brand en beperken van gevolgen van ongevallen

• In noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere 
personen in bedrijf

• Bhv verplicht als er gewerkt wordt en afgestemd op incidenten van bedrijf



Bhv doet ertoe

Nut bhv

• Gevolgen incidenten beperken

• Snel aanwezig: verschil maken in beginfase

• Beginnende brand vroeg ontdekken en blussen



Bhv-inzet bij brand

• Brandonderzoek: bhv-inzet heeft zin

• Snel ingrijpen bhv

• Beïnvloedt rookontwikkeling en rookverspreiding

• Maakt kans op succesvol blussen groter (ruim 44%)

• Door sluiten deuren beperkt bhv rookverspreiding en 
branduitbreiding



Bhv-inzet bij letsel

• Gevolgen letsel beperken

• Bij circulatiestilstand maak je in de eerste 6 minuten het 
verschil

• Naast hulp door bhv inzet professionele hulpverleners 
afhankelijk van letsel

• Bhv altijd waardevol voor slachtoffer



Samenwerken met professionele 
hulpverleningsdiensten

Verstrek informatie over incident en 

gegeven hulpverlening

• Route naar incident

• Inzicht in mogelijke risico’s voor 
hulpverleners (gevaarlijke stoffen)

• Inzet bhv 



Jouw bhv-organisatie 

Rol werkgever

• Bhv opleiden en oefenen

• Beschikbaar stellen bhv-middelen

• Persoonlijke beschermingsmiddelen afhankelijk van risico’s bedrijf

• Verbanddoos: handschoenen

Inzet

• In principe met 2 bhv’ers

• In grotere bedrijven: ploegleiders en coördinator/hoofd bhv



Veilig werken

• Eigen veiligheid altijd voorop

• Werkgever zorgt voor veilige werkomgeving

• Je moet kunnen vertrouwen op bhv-middelen en aanwezige voorzieningen

• Collega’s moeten bhv kennen en weten wat te doen bij een incident

• Belang oefenen



Eigen verantwoordelijkheid

• Volg bhv-cursus, herhaling en oefeningen

• Ken de bhv-middelen, brandveiligheidsvoorzieningen en 
ontruimingsmogelijkheden in jouw bedrijf

• Gebruik de juiste beschermingsmiddelen op de juiste wijze

• Ken je mogelijkheden en beperkingen als bhv’er

• Let op veiligheid: voor jezelf, collega’s, slachtoffer en omstanders


