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Voorbereiding op eerste hulp

• Risico-inventarisatie en –evaluatie en eerstehulpmiddelen

• Verbanddoos en AED

• Waar zijn de eerstehulpmiddelen? 

• Hoe moet je ze gebruiken?

• Bhv verstrekt geen medicijnen, behalve paracetamol volgens 
aanwijzingen bijsluiter

• Mantelzorg: toestemmingsformulier en bekwaamheidsverklaring



Veilig werken: verplichtingen werkgever

• Materialen beschikbaar stellen om bhv-taken uit te voeren 

• Bhv’ers beschermen tijdens uitvoering van taken

• Handschoenen tegen eventuele besmetting

• Andere persoonlijke beschermingsmiddelen afhankelijk van risico’s



Veilig werken: verplichtingen werknemer

• Kijk altijd of veilig is om hulp te verlenen

• Verplaats slachtoffer zo nodig naar veilige plaats

• Verleen alleen hulp als dit kan zonder zelf ernstig letsel op te lopen 

• Zorg voor bescherming tegen besmetting: draag handschoenen

• Bel in gevaarlijke situaties direct 1-1-2 om brandweer te alarmeren, als 
dat nog niet gedaan is

• Haal slachtoffer alleen uit omgeving met rook en gassen als dat veilig 
kan

• Doof brandende kleding als dat veilig kan

• Vermijd contact met giftige stoffen

   





Benaderen van een slachtoffer

• In principe met 2 bhv’ers of zorg voor collega, die extra bhv’ers kan 
alarmeren

• Bepaal of sprake is van een levensbedreigende situatie

• Benader een slachtoffer in principe aan de kant van het gezicht

• Let op veiligheid

• Eerste actie: kijk of het slachtoffer reageert 



Slachtoffer reageert niet

• Ga uit van een circulatiestilstand 

• Handel zoals beschreven in 
hoofdstuk Reanimeren



Slachtoffer reageert

• Stel slachtoffer en betrokkenen 
gerust 

• Vraag slachtoffer en getuigen wat er 
is gebeurd

• Vraag of slachtoffer pijn heeft en zo 
ja waar? 

• Win informatie in over incident en 
mogelijke letsel (kijk, luister, voel en 
ruik)



Voorbeelden van waarnemingen

Kijken
• bloedende wonden
• zwellingen bij een slachtoffer
• de kleur van het slachtoffer
• een afwijkende stand van armen of benen

Luisteren
• het geluid van de ademhaling

Voelen
• warmte/hitte
• ademhaling
• temperatuur
• natte of droge huid

Ruiken
• alcohol
• urine
• ontlasting
• braaksel



Benaderen van een slachtoffer

• Beoordeel welke hulp het slachtoffer nodig heeft

• Soms kan je alle hulp geven die nodig is

• In andere gevallen is professionele hulpverlening nodig

• Verleen eerste hulp op plaats waar slachtoffer ligt, tenzij dit niet veilig 
kan 

Voorkom extra letsel

• Probeer verergering en uitbreiding te voorkomen

• Draag het slachtoffer, indien nodig, in zo goed mogelijke conditie over 
aan professionele hulpverleners



Geef beschutting

• Geef beschutting op plek waar je het slachtoffer hebt gevonden

• Verplaats het slachtoffer zo nodig over korte afstand naar beschutte plek

Zorg dat slachtoffer niet onderkoeld raakt

• Gebruik isolatiedeken en scherm slachtoffer af tegen wind

• Zorg dat slachtoffer zo min mogelijk wordt bewogen

Gevaar felle zon en extreme warmte

• Zorg voor voldoende schaduw of koele omgeving



Bel 1-1-2 of huisarts/huisartsenpost

Bel 1-1-2 bij 

• Levensbedreigende situaties en ernstige ongevallen

• Laat bij voorkeur iemand anders 1-1-2 bellen, geef zelf hulp

• Gebruik luidsprekerstand telefoon

• Centralist kan instructies geven, houd rechtstreeks contact met de 
centralist

Bel in andere gevallen eerst de huisarts of huisartsenpost

Raadpleeg bij twijfel altijd een arts

   



Geruststellen van een slachtoffer

• Vertel dat je bhv’er bent en eerste hulp kan verlenen

• Leg uit wat je gaat doen en waarom

• Neem verhaal van slachtoffer serieus

• Ga in op eventuele zorgen over andere slachtoffers en/of 
schade

• Wees rustig en zorgzaam

• Blijft altijd vriendelijk en respectvol

• Doe géén uitspraken over letsels en vooruitzichten







Rautekgreep



• Neem plaats achter slachtoffer en breng slachtoffer in zittende houding

• Zorg dat slachtoffer tegen je lichaam leunt

• Schuif allebei je armen onder oksels van slachtoffer door

• Pak één onderarm

• Leg deze onderarm horizontaal voor borst van slachtoffer

• Leg je handen met aaneengesloten vingers en duimen over deze 
onderarm 

• Ga op je hurken zitten, zo dicht mogelijk tegen slachtoffer aan

Rautekgreep (1)



• Zet je voeten en knieën aan allebei de kanten van slachtoffer

• Til slachtoffer op door je benen te strekken

• Hoe dichter je slachtoffer tegen je aanhoudt, hoe minder belastend voor 
je rug

• Sleep slachtoffer weg van gevaar door met haar achteruit te lopen 

• Let daarbij op waar je loopt

Neerleggen van een slachtoffer

• Leg slachtoffer in omgekeerde volgorde weer op grond

• Leg hoofd voorzichtig neer

• Geef noodzakelijke eerste hulp

Rautekgreep (2)



Hinkelen

• Loop aan gewonde zijde van slachtoffer

• Laat slachtoffer steunen op je schouder





Wegslepen aan de enkels



Wegslepen aan de enkels

• Let op je houding

• Laat als je met z’n tweeën bent, de ander hoofd van slachtoffer iets 
optillen



Omgaan met omstanders

• Zet hulpvaardige omstanders in

• Neem de leiding

• Houd kijkers op afstand

Omgaan met emotionele reacties

• Blijf zelf rustig en concentreer je op hulpverlening

• Vraag iedereen om jouw aanwijzingen op te volgen


