BHV, wat is dat nu weer.
De samenleving hangt van afkortingen aan elkaar. Je hebt misschien maar een vaag idee wat ze
allemaal betekenen. Deze nieuwsbrief voor de vrijwilligers van het Industrieel Museum Zeeland
gaat in zijn geheel over BHV.
BHV staat voor BedrijfsHulpVerlening. De uitvoerende mensen zijn BHV’ers, veelal vrijwilligers
die de taak hebben om:
 eerste hulp te verlenen bij ongelukken,
 brand te beperken en te bestrijden
 gevolgen van ongevallen te beperken
 alarmeren en evacueren van medewerkers en bezoekers in geval van een noodsituatie.
Ook het Industrieel Museum heeft een BHV organisatie. Die bestaat onder andere uit een aantal
vrijwilligers en een veiligheidsplan. Een exemplaar van dat veiligheidsplan hangt bij de balie. Voor
geïnteresseerden is het volledige document ook op te halen in de kijkmap van de werkgroep
ontvangst.
Nu kun je denken dat er in een museum weinig risico op ongevallen bestaat. Dat is meer iets voor
het bedrijfsleven zou je denken.
Als je even wat nadenkt dan is er veel waar de organisatie zich op dient voor te bereiden. Wat te
doen bij brand? Wie kan er ingrijpen als er een bezoeker onwel wordt. Is er iemand die de
defibrillator kan gebruiken als dat onverhoopt nodig mocht zijn.
Denk ook aan de activiteiten van de klusploeg: werken met zware onderdelen en grof gereedschap.
Ongelukken zitten altijd in een klein hoekje.

Een tiental BHV vrijwilligers heeft in september en oktober deelgenomen aan de jaarlijkse
opfriscursus. Allen hebben hun certificering weer voor een jaar verlengd. Proficiat. Ook de praktijk
wordt natuurlijk geoefend met bijvoorbeeld een oefening van het veiligheidsplan al dan niet met de
lokale brandweer. Zo een oefening gebeurt wel in de avonduren, anders zouden de bezoekers zich
doodschrikken . . . . .

Het museum zoekt meer
Uiteraard is het altijd prettig om meer opgeleide BHV’ers te hebben dan er minimaal noodzakelijk
zijn. Voel jij je aangesproken door deze rol en ben je regelmatig gedurende langere tijd in het
museum zijn: suppoost, kassamedewerker, onderhoudsploeg etc.? Meld je bij Hans of Bennie.

Wat leer je als BHV’er?
Onderstaand programma geeft je een indruk wat er zoal op de cursusavond wordt behandeld:
Inleiding Eerste Hulp:
 BHV’er als eerstehulpverlener.
Deel 1: Niet spoedeisende Eerste Hulp:
 Uitwendige wonden.
 Oogletsels.
 Kneuzingen en verstuikingen.
 Botbreuken, ontwrichtingen en wervelletsels.
 Brandwonden.
Deel 2: Spoedeisende Eerste Hulp: (hieronder een selectie van oefeningen uit een veel grotere lijst
met levensreddende handelingen)
 Reanimeren. (incl. gebruik AED)
 Verslikking en verstikking.
 Bloedingen.
 Hartinfarct.
 Beroerte
 Etc.
Deel 3: Brandbestrijding.
 Brand en de gevaren van brand.
 De taak van de BHV’er bij een brand.
Deel 4: Ontruiming.
 Voorbereiding van een ontruiming.
 De taak van de BHV’er bij een ontruiming.

