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Herkent u de situatie van een plotselinge calamiteit zomaar op een dag? Een
persoon in uw nabije omgeving raakt in in de problemen en vraagt of roept
om hulp. Veel passanten reageren niet op de hulpvraag, door deskundigen
omschreven als een “frozen” reactie. Mensen negeren de hulpvraag en lopen
ervan weg, zonder een helpende hand te bieden. Maar gelukkig niet iedereen,
zo blijkt in de praktijk. Eenmaal opgeleid staat de BHV’er zijn of haar mannetje
in de eigen werkomgeving en regelmatig ook daarbuiten. Thuis en in de eigen
buurt, in de sportclub of elders op straat.
Een goed opgeleide BHV’er vervult
onmiskenbaar - naast zijn dagelijkse werk en
zijn rol als bedrijfshulpverlener in de eigen
organisatie - ook een maatschappelijke
taak. Getraind op de herkenning van de
hulpvraag zal de BHV’er steevast optreden
en handelend optreden bij calamiteiten tot
de professionals van de brandweer, politie
of ambulance het overnemen. Juist die
eerste zorg op de plek des onheils is een
cruciale rol om erger te voorkomen.
In de wet verankerd, is de bedrijfshulpverlener veelal een stille kracht op zijn
werkplek. Hoewel soms herkenbaar door
onderscheidende kleding of een logo op
werkkleding, zal in de dagelijkse praktijk
zijn aanwezigheid nauwelijks opvallen.
Deze onopvallende maar zo belangrijke rol
is voor Dag van de BHV al sedert de start
van deze eerste maandag in november
de reden waarom wij een BHV’er in
het zonnetje willen zetten. Vooral in de
directe omgeving dienen aanwezigen
zich bewust te zijn, dat de rol en taak van

BHV’er, zowel op de zaak als daarbuiten,
vaak levensreddend kan zijn. Even in het
spotlicht op deze speciale dag en even
iets meer aandacht van zijn collega’s en
leidinggevenden voor deze o zo bepalende
rol bij calamiteiten.
Ons boegbeeld Erik Akerboom is als
korpschef zich zeer bewust van de
noodzakelijke eerste hulp bij calamiteiten
op “de plek des onheils”, omdat dit
snelle optreden vaak escalatie van het
probleem voorkomt. Extra hulp en extra
ondersteuning in die eerste minuten
van de noodzakelijke hulp: ook u vindt
dat toch zeer belangrijk in uw werk- en
privéomgeving?
Als organisatie kijken wij weer uit naar alle
nominaties voor de prestigieuze eretitel
BHV’er van het Jaar en met name welke
rol uw BHV’er op zich heeft genomen.
Leerzaam voor alle betrokkenen en zeker
ook de ultieme weergave van het thema
2019: “Dan vertrouw ik op jou.”
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‘’BHV: voor een
veilige omgeving.
Op het werk, op
straat en thuis.”
“Dan vertrouw ik op jou.”
Hoe sta jij ervoor?
Organisaties en medewerkers kunnen via een zelf-assessment ontdekken hoe ze er voor
staan op het gebied van gezond en veilig werken. De app ‘De andere kijk op jouw zaak’ is
te benaderen via de website:

Ambassadeur Erik Akerboom, korpschef politie

“Als iedere seconde telt” rekent u op hulp van politie, ambulance en brandweer.
Professionals die dag en nacht klaar staan voor ieders veiligheid. Maar wat als
het echt letterlijk om seconden gaat? Bijvoorbeeld bij een beginnende brand,
een slagaderlijke bloeding of een hartaanval? Om u een voorbeeld te geven: in
ons land krijgen elke dag 35 mensen een hartaanval buiten het ziekenhuis. Dan
zijn de eerste minuten bepalend om de overlevingskans van het slachtoffer te
vergroten en blijvende schade te voorkomen. Bedrijfshulpverleners zijn vaak als
eerste ter plekke en kunnen van levensbelang zijn. Daarom steun ik de Dag van
de Bedrijfshulpverlening van harte.
BHV’ers kunnen ook preventief goed werk
verrichten. Bijvoorbeeld door obstakels
weg te nemen of te wijzen op mogelijk
gevaarlijke situaties. En bijkomend
voordeel is dat BHV’ers ook buiten hun
organisatie redder in nood kunnen zijn.
Want een ongeluk of incident kan overal
plaatsvinden. Op straat, in de winkel, op
het sportveld. Dan is het goed als er iemand
aanwezig is die eerste hulp kan verlenen.
Binnen de politie hebben wij de afgelopen
jaren veel ingezet om collega’s op te leiden
tot BHV’er. 1 op de 10 politiemensen is
inmiddels opgeleid, dat zijn 6500 collega’s
door het hele land. Zij krijgen ook jaarlijks
herhalingsopleidingen
en
daarnaast
blijven wij binnen de politie nieuwe
BHV’ers werven. In al onze politiebureaus
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www.gezondenveiligwerkt.nl
(http://adviestool.gezondenveiligwerkt.nl/)
en te downloaden in de Google Play Store en de App Store.
Het organiseren van een gezonde en veilige
werkplek, zodat je medewerkers en jijzelf
iedere dag weer gezond thuiskomen, is een
terugkerende uitdaging. Iedere werknemer
heeft het recht op een gezonde en veilige
werkplek. Werkgevers krijgen steeds
meer verantwoordelijkheid om daar voor
te zorgen. Werknemers en werkgevers
moeten dit samen organiseren, zij kennen
hun eigen organisatie immers het beste.

is bedrijfshulpverlening aanwezig. Zodat
er altijd hulp geboden kan worden bij
incidenten die acuut handelen vergen.
Veiligheid is niet vanzelfsprekend. Daarom
werk ik graag mee aan het doel van de Dag
van de BHV dat zoveel mogelijk organisaties
in ons land bedrijfshulpverleners hebben.
Naast de Politie zijn PostNL en ProRail
nieuwe partners voor de Stichting Dag
van de BHV geworden. Met, net als de
politie, medewerkers door het hele land. Ik
heb veel waardering voor de aandacht en
ondersteuning die deze grote organisaties
leveren aan BHV. Voor een veilige
omgeving. Op het werk, op straat en thuis.”
Erik Akerboom
Korpschef

Scan Veilig Gedrag
(vergeet de handleiding
niet te raadplegen)
en de Advies tool:
Check hoe gezond en
veilig werken bij jou is
georganiseerd.

Het is niet eenvoudig om gezond en veilig
werken goed te regelen. In de praktijk
krijgt de wet- en regelgeving vaak de
hoogste prioriteit. Het daadwerkelijk
realiseren van een gezonder en veiliger
werkomgeving vraagt ook aandacht voor
cultuur, organisatie en techniek. De app
“De andere kijk op jouw zaak” helpt je
te inventariseren hoe gezond en veilig er
binnen jouw organisatie wordt gewerkt.
Vervolgens biedt de app advies op maat om
de huidige situatie (verder) te verbeteren.

De adviestool
helpt om in vier
stappen:
Te bepalen hoe gezond en veilig
werken op dit moment in jouw zaak is
georganiseerd
De stand van zaken te toetsen bij
collega’s op de werkvloer
De resultaten en mogelijke
verbeteringen te bespreken met het
MT of de directie
Te beslissen waar te starten met het
organiseren van gezond en veilig
werken

GezondenVeiligwerkt.nl
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Je sterk maken voor
de BHV.
Niet alleen omdat
het moet, maar
omdat het werkt.
“Wij pakken onze maatschappelijke rol om een voorbeeld te zijn voor alle andere bedrijven in Nederland.”
(ProRail)

Dit jaar hebben drie grote werkgevers zich als Partner verbonden aan Dag van
de BHV. We leggen de kopstukken van deze drie organisaties een vijftal vragen
voor over de beweegredenen om te kiezen voor een Partnership. Natuurlijk
grijpen we deze kans meteen ook aan om meer te horen over de eigen
bedrijfshulpverleningsorganisaties.
Aan tafel zitten boegbeeld van Dag van
de BHV en korpschef van politie Erik
Akerboom, de CEO van PostNL Herna
Verhagen en de CEO van ProRail John
Voppen.
De eerste vraag gaat over de beweegreden
om aan sluiten als Partner van Dag van de
BHV. Waarom is hiervoor gekozen, welke
gedachte zit erachter?
Erik Akerboom opent het gesprek: “Goed
opgeleide BHV’ers zijn onmisbaar. Niet
alleen voor de veiligheid van de collega’s
die werken in onze panden, maar ook
voor de vele bezoekers. Om dit belang te
onderstrepen én om mijn waardering voor
alle BHV’ers binnen en buiten de politie te
benadrukken heb ik mij als boegbeeld aan
de Dag van de BHV verbonden. Binnen is
veiligheid, net zo belangrijk als buiten.”

Erik Akerboom, korpschef politie
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Herna Verhagen licht vanuit PostNL toe:
“PostNL is een van de grootste werkgevers
van Nederland. Zonder al onze collega’s is
er geen PostNL: zij maken ons bedrijf tot
een succes. Daarom zorgen we voor een
aantrekkelijke en veilige werkomgeving.
De inzet van onze BHV’ers helpt daarbij. De
functie van BHV’er is vrij onzichtbaar maar
ontzettend belangrijk voor de veiligheid
van het bedrijf. PostNL werkt daarom
graag mee aan het landelijke initiatief om
BHV’ers in het zonnetje te zetten.”

‘’Het zijn eigenlijk onze
onzichtbare superhelden,
totdat
iets
zich
voordoet.”
(PostNL)
7

John Voppen,
CEO ProRail

Namens ProRail zit aan tafel John Voppen,
CEO. Voppen stelt: “Bij ProRail staat
veiligheid altijd op 1. Een trein over het
spoornetwerk van ProRail is in Nederland
de meest veilige manier om van A naar B
te komen. Daar werken we met meer dan
4.300 medewerkers, die door het hele land
verspreid zitten, iedere dag keihard aan.
ProRail vindt het een plicht om haar eigen
medewerkers ook in een veilige omgeving
te laten werken. Omdat bij calamiteiten
juist de eerste seconden van levensbelang
kunnen zijn, zorgen we ervoor dat onze
medewerkers ook in die eerste seconden
van de juiste zorg kunnen worden
voorzien. Als partner van de Dag van de
BHV pakken wij onze maatschappelijke rol
om een voorbeeld te zijn voor alle andere
bedrijven in Nederland.”
Dag van de BHV heeft drie sleutelwoorden:
besef, waardering en support. De volgende
vraag kan daarom niet uitblijven: hoe
wordt intern de BHV-organisatie gezien
door de niet-BHV’ers, door de collega’s in
iedere laag van de organisatie?
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Voppen: “De BHV’ers binnen ProRail
nemen hun taak zeer serieus. Dat maakt
het ook dat zij intern serieus worden
genomen. Natuurlijk zal niet iedere collega
de verplichte ontruimingsoefeningen
serieus nemen, maar het blijft de kunst om
dit iedere keer wel weer voor de volle 100%
aan te pakken. Wanneer een BHV’er door
de gang rent, omdat één van zijn of haar
collega’s onwel is geworden, is het een
ander verhaal. Dan wordt de belangrijke
rol van hem of haar zeer duidelijk, ook bij
de collega’s die een ontruimingsoefening
eerder niet serieus namen.”

Akerboom: “Met als voornaamste doel
om meer BHV’ers te werven hebben
wij in 2017 een wervingscampagne
gedraaid “Binnen is veiligheid, net
zo belangrijk als buiten” . Op dit
moment telt onze organisatie
7500 BHV’ers. Tegelijkertijd
is er een campagne gestart
om het belang van BHV te
benadrukken. Ik durf te stellen
dat hierdoor de bekendheid
en de waardering voor de BHV
in alle lagen van de organisatie
flink is toegenomen. En door
structureel meer aandacht aan
het onderwerp te geven zie je dat
de bereidheid om deel te nemen aan
een onmisbare veiligheidsschakel in je
organisatie ook toeneemt.”
Verhagen: “PostNL telt een kleine 1000
bedrijfshulpverleners. Onze BHV’ers zijn
te vinden op voorbereidingslocaties,
sorteercentra brieven, de pakkettensorteercentra en kantoren. Collega’s
waarderen de inzet van BHV’ers; op locaties
waar een incident of ontruiming heeft
plaatsgevonden merken we dat het nog
meer leeft. BHV’ers bieden accuraat en snel
hulp, schakelen externe hulpverleners
in, begeleiden collega’s en bezoekers
bij ontruimingen. Toch is het voor
sommige collega’s soms niet
altijd duidelijk wat een BHV’er
doet. Een landelijke campagne
kan daarbij helpen.”
Ieder jaar kent Dag van de BHV
een ander thema. Het thema is
de leidraad voor de opmaak van
het promotiemateriaal en biedt de
mogelijkheid om thematisch dieper
in te gaan op aspecten die de BHV, de
BHV’er en juist ook de niet-BHV’er raken.
Tenslotte – misschien goed om nog weer
eens te benadrukken – is Dag van de
BHV er primair voor de niet-BHV’ers. Het
thema van dit jaar ‘Dan vertrouw ik op jou’
zal menigeen aanspreken, zowel binnen
de eigen organisatie als ook daarbuiten.
Herkent de politie zich hierin, richting de
BHV’ers binnen de organisaties en ook hun
inzet op straat? Wat is bij de drie nieuwe
Partners de beleving bij het Thema 2019:
‘Dan vertrouw ik op jou’?
Erik Akerboom: “Het thema van 2019 ‘Dan
vertrouw ik op jou’? is passend en sluit aan
bij de rol die de politie in de samenleving
heeft. Een zeer gewenste situatie die
overigens niet altijd vanzelfsprekend is en
mijns inziens regelmatig om zelfreflectie
vraagt. Maar gelet op het enthousiasme

van de BHV’ers die ik gesproken heb en
de intentie van het korps om te blijven
werken aan het professionaliseren van de
BHV-organisatie heb ik er alle vertrouwen
in dat het vraagteken achter het thema
verdwijnt en het een vanzelfsprekendheid
wordt.”
John Voppen: “Stel: je verkeert op je werk
in nood? Op zo’n moment zoek je naar
houvast en iemand die jou direct de juiste
zorg kan bieden. Iemand die al zijn eigen
taken laat liggen om jou zo snel mogelijk
te helpen. Iemand die je kunt vertrouwen.
Juist dat vertrouwen zorgt ervoor dat de
BHV’ers zich ook vertrouwd zullen voelen
om op ieder moment te kunnen acteren.”
Herna Verhagen stelt: “Je vertrouwt op
de kennis en vaardigheden van een BHVcollega in een noodsituatie: klein of groot.
Dan is het wel belangrijk dat de theorie ook
regelmatig in de praktijk wordt geoefend.
Bij calamiteiten moet er snel en accuraat
worden opgetreden.

te trainen en te oefenen. Duidelijk kwam
naar voren dat dit oefenen als onontbeerlijk
wordt ervaren voor het zelfvertrouwen, om
handelend op te kúnnen blijven treden.
Tenslotte hebben de BHV’ers niet zo vaak
een inzet als de professionals hebben en
zelfs de professionele hulpverleners trainen
met grote regelmaat. In het artikel van
Intersnack elders in dit magazine, noemt de
ploegleider die wordt geïnterviewd het heel
nadrukkelijk. Ja, hij voelt op dat moment de
druk en voelt de noodzaak om op de BHVcollega te kunnen rekenen, te vertrouwen.
In de editie ‘Inzet is impact’ (2014) stelt de
BHV’er: Als ik mijzelf niet kan vertrouwen,
hoe kan ik jou dan helpen?
Dag van de BHV: Hierop aansluitend en in
het licht van het thema ‘Dan vertrouw ik op
jou’: is dat bekend? Voelt het BHV’er zijn
als een extra verantwoordelijkheid op de
schouders van de BHV’er? Misschien ook
als gevolg van inzetten die plaats hebben
gevonden (intern of mogelijk in een
privésituatie)?
Erik Akerboom: “Ik geef het je te doen. Op
het ene moment ben je gewoon aan het
werk en een minuut later ben je als BHV’er
iemand aan het reanimeren. Ik geloof
erin dat regelmatig trainen en oefenen
en het bespreekbaar maken van de
ervaren of gevoelde verantwoordelijkheid
een onmisbare bijdrage levert aan
de handelingsbekwaamheid van elke
BHV’er. Daarbij is het ook van belang dat
ervaringen en inzetten met de organisatie
worden gedeeld. Ik weet bijvoorbeeld
dat er in de politie-eenheid Limburg met
enige regelmaat een BHV-nieuwsbrief
wordt verspreid. Niet alleen goed voor de
bekendheid van de BHV-organisatie, maar
ook om iedereen duidelijk te maken dat
een goed opgeleide BHV’er het verschil kan
maken.”

Herna Verhagen: “Onze BHV’ers voelen
zich verantwoordelijk en nemen hun rol
serieus. Na het volgen van de benodigde
basisopleiding worden medewerkers pas
ingezet als bedrijfshulpverleners. Een
herhalingsopleiding vindt jaarlijks plaats
en voor een deel is dat tweejaarlijks. Onze
BHV’ers oefenen hun vaardigheden en
de samenwerking in het team op eigen
locaties. Bijvoorbeeld tijdens de jaarlijkse
ontruimingsoefening. Het is een grote
verantwoordelijkheid om bij mensen neer
te leggen dus bewonderenswaardig als
mensen deze functie op zich nemen het
betekent immers dat je bij calamiteiten
niet zelf als eerste buiten staat maar ervoor
zorgt dat je collega’s als eerste in veiligheid
gebracht worden”.
John Voppen: “Iedere BHV’er zal zo zijn
eigen beweegredenen hebben om BHV’er
te worden. Wij merken dat medewerkers
vooral na het zien of meemaken van een
calamiteit (privé of op werk) de keuze
maken om BHV’er te worden. Want juist na
incidenten praat men er met elkaar over
en stelt zichzelf bijvoorbeeld de vraag:
‘Waarom kon ik hier niets doen?’. De
mannen of vrouwen die dan opstaan zijn
van grote waarde.”
De laatste vraag: Hoe kijkt de Politie, hoe
kijken PostNL en ProRail aan tegen de
eigen BHV-organisatie? Trots misschien?
Bewust van het feit dat hun eigen BHV’ers
ook buiten de organisatie – in het publieke
domein - eerste hulp (kunnen) verlenen,
als voorpostfunctie voor de professionele
hulpverleners?

John Voppen: “Met meer dan 4.300
medewerkers heeft ProRail meer dan 4.300
rondlopende visitekaartjes. Niet alleen in
de bedrijfspanden, maar ook daarbuiten.
ProRail is erg trots op de visitekaartjes die
net dat beetje extra over hebben voor hun
medemens. Als we met alle bedrijven in
Nederland bijdragen aan het opleiden van
BHV’ers komen we ook allemaal weer een
beetje dichter bij dat ene doel: veiligheid
voor iedereen.”
Herna Verhagen: “Een veilige en gezonde
werkomgeving vinden we belangrijk voor
al onze 38.000 collega’s. Onze BHV’ers
zijn hierin een onmisbare schakel. Hun
inspanning, toewijding en zorg wordt
erg gewaardeerd. Een collega zei laatst:
‘’Het zijn eigenlijk onze onzichtbare
superhelden, totdat iets zich voordoet’’.”
Erik Akerboom antwoordt op deze vraag:
“Ik ben trots op de ontwikkeling die onze
BHV-organisatie heeft doorgemaakt. Ik
ben er trots op dat wij inmiddels 7500
medewerkers als BHV’er hebben opgeleid
die niet alleen tijdens hun werk, maar ook
buiten werktijd op straat het verschil kunnen
maken. Op het politie-intranet staan als
onderdeel van de wervingscampagne een
paar situaties beschreven waarin dit heel
duidelijk naar voren komt.” Als boegbeeld
van Dag van de BHV sluit Akerboom af:
“Ik wil me dan niet alleen als korpschef,
maar ook als boegbeeld van de Dag van de
BHV sterk blijven maken voor de BHV. Niet
alleen omdat het nodig is, maar omdat het
werkt!”

Herna Verhagen, CEO PostNL
Taken worden verdeeld, afhankelijk van
de situatie. Resultaat behaal je samen,
het thema ‘Dan vertrouw ik op jullie’ had
daarom ook gekund. ”
Dag van de BHV: In een eerdere editie van
het Magazine Dag van de BHV met het
thema ‘Inzet is impact’, hebben BHV’ers
die daadwerkelijk met een inzet te maken
hebben gehad, aangegeven dat het niet
zo vanzelfsprekend is dat je in een split
second kunt schakelen van de ‘gewone
werknemer’ naar de daadkrachtige,
accuraat
handelende
BHV’er.
Zij
benadrukten hoe ontzettend belangrijk het
is dat er mogelijkheden zijn om regelmatig
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heel) bekend zijn met alle veiligheidsnormen die binnen Intersnack gelden.

Daarom zie je
zoveel groene
netjes

Ook het bord bij de ingang gaf met een
signaal in de rode kleur al duidelijk aan
dat het risico binnen deze hal verhoogd
is. Robert: “Op dit moment wordt onderhoud aan een machine gepleegd, dus zijn
er externen binnen. Of de bezoekers als
we een rondleiding geven. Jij dus ook…
Zo weet iedereen dat we, soort van, extra
alert moeten zijn ten aanzien van onze en
ieders veiligheid.” Wie bepaalt wanneer
het bord bij de ingang vandaag rood moet
zijn en op welke wijze wordt dit bepaald?
Robert: “Dat doet het team zelf. Een risicofactor (safety trigger) kent een bijbehorend
aantal risicopunten. Dit wordt dagelijks per
shift bijgehouden op een bord, het bord is
voor iedereen zichtbaar. Het totale aantal
punten bepaalt de kleur van de melding
die bij de ingang hangt.”

Intersnack, Doetinchem
Detmar Roessink, Plant Manager Intersnack Doetinchem
Jody Elburg, Ploegleider BHV
Robert van Uum, Manager Health, Safety & Environment

Het bord van de Verzamelplaats BHV
is te zien vanuit de vergaderkamer,
hier bij Intersnack in Doetinchem. In
deze ruimte vindt het eerste gesprek
plaats met Robert van Uum – manager Safety, Health & Environment
- over de BHV-organisatie op hun
drie Nederlandse vestigingen. Robert
introduceert Intersnack kort en bondig: “Intersnack is een internationale
producent van chips, zoute snacks,
popcorn en pindakaas. In Nederland
vertegenwoordigd met drie productielocaties; Doetinchem, Lelystad en
Hardinxveld-Giessendam. Intersnack
produceert onder haar eigen merk
‘Chio’ en daarnaast voor tal van private labels. Voornamelijk voor de
Nederlandse markt. De pindakaas
die wij voor meerdere labels maken,
gaat over heel de wereld.”
Dag van de BHV is dus in Doetinchem. Hier
in de Achterhoek wordt voor ‘de hele wereld’ pindakaas gemaakt en verpakt, met
voor ieder label een eigen receptuur, een
eigen glazen of kunststof potje en herkenbaar eigen label. Pallets vol lege glazen
potjes staan te wachten om te worden
gevuld. “Over drie uur… dan staan er weer
nieuwe pallets met potjes klaar”, aldus Robert. Wauw, dat zijn wel heel veel potjes
pindakaas. Ze ratelen en zoeven inderdaad
in een behoorlijk tempo voorbij. Als 50
koeienuiers op een rijtje wordt de pindakaas in de potjes gespoten. En doorrr in
het proces van labelen en verpakken.
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Op de andere locatie van Intersnack, in
Lelystad, worden chips, kroepoek en popcorn geproduceerd. Op locatie Hardinxveld-Giessendam verpakt Intersnack tal
van notenmixen. In Doetinchem vindt het
hele proces van de rauwe noot plaats. Van
bakken, frituren of de pinda voorzien van
een deegjasje met specifieke smaak voor
jawel, de borrelnoot. Op het moment dat
we langs een machine lopen waar cashewnoten worden geroosterd vult Robert nog
aan: “Een pinda is wel een noot, maar een
noot is niet altijd een pinda.” Ah kijk, de
wijsheid van een kenner, een wijsheid à la
Cruyff.
BHV bedrijfsbreed over drie vestigingen
Even terug naar de vergaderkamer waar
Robert meer vertelt over de BHV-organisatie binnen Intersnack Nederland. “In Nederland hebben we drie locaties, drie plants.
Voorheen hadden we op elke plant een
aparte BHV-organisatie die ook zelf alles
regelde. Sinds 2018 is dit gewijzigd. Alles is
nu geüniformeerd, op elke locatie hebben
we hetzelfde BHV-beleid. Er is nu dus ook
één beleidsdocument en één bedrijfsnoodplan, inclusief bedrijfsbrede Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) voor Intersnack
Nederland. Bij het plan horen drie bijlagen
waarin per plant relevante (BHV-) info staat
vermeld inclusief de plattegronden.” Vier
keer per jaar gaan de BHV-coördinator (Robert), de drie Hoofden BHV (per plant een
Hoofd BHV) en de opleider om tafel om de
laatste stand van zaken en nieuwe ontwik-

kelingen door te nemen. Bij deze nieuwe
opzet hoort ook een set van trainingen. Zo
is EHBO toegevoegd aan BHV en door op
iedere locatie dezelfde lesprogramma’s en
trainingen te volgen, zijn alle BHV’ers uitwisselbaar over de drie locaties, mocht dat
om welke reden dan ook noodzakelijk zijn.
Jij bent groen, jij bent BHV
Alles in deze productieomgeving is gericht op veilig werken. Voedselveiligheid
staat uiteraard op één, maar het betreft
een gedeelde eerste plaats met de factor
mensveiligheid. Ondanks het geluid van
alle ovens en machines heerst er rust in
de productiehallen. Medewerkers lopen
rustig langs de ovens en langs de talloze
grote bigbags vol met noten van over de
hele wereld, in afwachting om te worden
vastgeklikt in de plafondrails om te worden getransporteerd naar de juiste oven.
“Maximaal twaalf keer worden ze hergebruikt, de bigbags. Daarna gaan ze zekerheidshalve weg om te voorkomen dat er
ongelukken mee gebeuren,” vertelt Robert
terwijl hij ondertussen een of ander friemeltje van de vloer opraapt.
Witte bedrijfskleding is de standaard: witte broek, wit shirt. Daarbij een blauw haarnetje. Toch spotten we meerdere kleuren
haarnetjes. Zo is direct herkenbaar wie wie
is. Blauw voor de Intersnack medewerkers,
een groene voor hun BHV-collega’s en gevaarlijk rood voor externen zoals inhuur en
bezoekers. Rood als waarschuwing dat er
‘gevaar’ binnen is: externen die niet (ge-

Groen gespot!
In de nabijheid van de oven en installatie
staat een groot computerscherm waar
twee mannen in witte bedrijfskleding
voor staan. Overleg over de cijfers op het
scherm. Dan spotten we ‘m voor het eerst:
het groene haarnetje. De ene man heeft
een blauwe op, de andere een groene.
Ha! Een BHV’er… Oh wacht, daar nog één.
De BHV-ruimte waar toevallig een BHV’er
binnen is. Op de heftruck zoeft het derde
groene haarnetje voorbij. En we zijn nog
maar net begonnen met de rondleiding.
We gaan van het ene deel in de hal naar
het andere. Trap op en aan de andere kant
achterstevoren er weer af. Uiteraard, safety
first. Het is opvallend hoeveel groene haarnetjes we ook hier weer zien. Is dat nodig,
zijn er zo veel risico´s, gebeuren hier zo
veel ongevallen? De overzichtsborden met
hierop het aantal ongevallen, de bijna-ongevallen, incidenten en bijna-incidenten
laten toch alleen maar nullen zien? Robert:
“Uit de RI&E kennen we de risico’s. In een
fabriek als die van ons zijn dit er toch wel
een aantal en dat is – je zou bijna zeggen –
logisch, daar ontkom je niet aan. Ovens zijn
heet, er wordt met oliën gewerkt… Branden, snijden, vallen en struikelen zijn hier
de meest voorkomende letsels, vandaar
dus ook de toevoeging EHBO aan de BHV.”
Passie voor veiligheid
Detmar Roessink is plantmanager Intersnack Doetinchem en spreken we in
zijn kantoor. “In februari 2018 hebben we
brand gehad, in een pinda roaster. Ik was

onderweg naar de zaak toen ik het bericht
kreeg. Dan zit je in de auto en ben je vreselijk ongerust wat er op dat moment in de
fabriek allemaal gebeurt. Hoe is het met de
mensen, hoe verloopt het allemaal. Toen ik
aankwam was alles onder controle. Ik had
hectiek verwacht, maar het was eigenlijk
allemaal ‘gewoon’ rustig. Door compartimentering heeft de brand zich niet verder
kunnen ontwikkelen. En doordat de BHV
zo getraind én geoefend is was het overal
rustig. De BHV’ers hebben hun werk uitstekend gedaan. De Brandweer heeft ook later
echt een soort van statement gegeven over
de inzet van de BHV’ers: super positieve inzet.” Dag van de BHV vraagt welk effect dit
heeft op zowel de BHV’ers als de niet-BHV’ers? “Heel goed uiteraard. Pas wanneer
zich een calamiteit voordoet krijg je een
nieuwe situatie, doordat naar voren komt
wat beter kan.”
Intersnack kent een 24/7 rooster, de
BHV-organisatie is daarop afgestemd. Er
wordt veel getraind zowel in de vorm van
praktijkoefeningen als met tafelsessies.
Trainingen vinden jaarlijks wisselend plaats
op zowel de eigen locatie als op een praktijkcentrum. Detmar: “We zijn gepassioneerd bezig om BHV en veiligheid in het
algemeen naar een hoger plan te tillen.”
Robert: “De afwisseling werkt prima. Op
een praktijkcentrum heb je toch meer
trainingsmogelijkheden voor het brandgedeelte als op de eigen locatie. Daarnaast
merken we dat op een centrum trainen ook
goed werkt voor de teambuilding.”
Vertrouwenspersoon
Een van de ploegleiders Jody is al jaren betrokken bij de BHV-organisatie. Dag van de
BHV vraagt zijn kijk op het thema van 2019
‘Dan vertrouw ik op jou.’ Jody: “Ik voel die
verantwoordelijkheid op mijn schouders.
Zo ben je teamleader binnen de expeditie
en zo moet je focussen op de calamiteit. Je
moet snel schakelen en je BHV’ers wachten
op jou, wat jij zegt wat er moet gebeuren.”
Dag van de BHV: dus het is hier vice versa?
Jij vertrouwt de BHV’ers en zij vertrouwen
jou? Jody: “Klopt. Wat hier dus heel belangrijk is, is het regelmatig oefenen en het

“Wat gebeurt op
de achtergrond bij
de BHV als er geen
calamiteit is?”
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“Je doet het niet alleen om
het papiertje. Veiligheid is
een ankerpunt.”
herhalen. Jijzelf moet vertrouwen krijgen,
maar ook het gehele team. Op het moment
zelf zit je vol adrenaline en ga je ervoor, je
zet meteen een andere pet op. Je moet oefenen en daarnaast weet je ook niet hoe je
reageert in de praktijk. Die eerste keer is
dus best spannend.”
Direct communiceren
Jody vertelt dat hij zich zeker goed herkent
in het thema. “Als het alarm gaat zoek ik
toch meteen een ‘hulp’ met wie ik goed
kan communiceren en die mij in alles ondersteunt. Die alles noteert wie, wat, waar
er op dat moment gebeurt. Ik kan op dat
moment niet alles onthouden. Ik merk dat
ik als Ploegleider directer communiceer
dan wanneer ik teamleader ben. Ook daar
worden we in getraind. Tijdens een calamiteit moet je duidelijk communiceren en is
er geen ruimte voor discussie.”
Mens gaat voor werk
Dag van de BHV vraagt of Jody weet dat hij
wordt gewaardeerd door zijn collega’s die
geen BHV’er zijn. “Oh, dat worden wij zeker. We hebben een BHV-inzet gehad hier
voor de deur, op straat. Een motorrijder
was aangereden door een auto. Omstanders kwamen meteen hier naar binnen
gerend om hulp te vragen. Ook de BHV’ers
van de overkant van een bedrijf hebben
meegeholpen totdat de professionals het
van ons overnamen. Eenmaal terug binnen
de organisatie was er erg veel waardering
voor onze inzet. We kennen speciale waarderingskaartjes, maakt niet uit voor welke situatie. Zo een kaartje heb ik en mijn
BHV-collega’s dus van de andere collega’s
gehad. Wat ook nog wel bijzonder is: we
hebben het werk stilgelegd om die man
op straat te helpen. Dan hebben wij geen
directie die daarover ook maar iets zegt.
Nee, we hebben iemand geholpen, dat telt
zwaarder.”
Zichtbaar BHV
Wat betekent Dag van de BHV voor Intersnack? Robert: “In 2018 hadden we
de BHV-organisatie dus echt helemaal op
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orde, met alles erop en eraan. Toen hebben we voor het eerst meegedaan aan Dag
van de BHV. Dag van de BHV heeft zó goed
gedaan, zowel voor de niet-BHV’ers als de
BHV’ers. De BHV’ers hebben we echt in het
zonnetje kunnen zetten. We hadden de
poster gemaakt met de eigen BHV-collega’s, de slideshow werd getoond dus ook
zichtbaar in de receptie voor de bezoekers.
Voor de collega’s had de BHV-organisatie –
met behulp van jullie promotiemateriaal
– een soort van enquête opgesteld onder
het motto ‘Hoe BHV ben jij?’ De zeven vragen waren voor een aantal collega’s nog
wel weer een stimulans om tóch nog een
keer extra te kijken naar de vluchtwegen
en om het interne alarmnummer voor te
programmeren in hun mobiel.”
“Als die sirene gaat…”
Dag van de BHV vraagt of het bij die ene
dag in het jaar blijft. Robert: “Nee, we zijn
ermee doorgegaan. Wat we als BHV-organisatie na Dag van de BHV hebben gedaan,
is het oppakken van onze zichtbaarheid.
We geven nu twee keer per jaar, in januari en juli, een speciale BHV-nieuwsbrief
uit. Foto’s met BHV’ers, laatste stand van
zaken, feiten, weetjes, nog weer een test
erin… . En natuurlijk luisteren naar de collega’s. Als je niet luistert naar de mensen,
komen ze ook nergens mee. En je moet het
echt met elkaar doen. Kijk, ze weten sowieso: als die sirene gaat komt er iemand met
een groen netje en die vertelt wat je moet
doen. Maar wat gebeurt er op de achtergrond binnen de BHV-organisatie, als er

geen calamiteit is? Goed voor de zichtbaarheid, voor de betrouwbaarheid, voor
het vertrouwen in de BHV.
“Dan vertrouw ik op jou”
Detmar over de BHV: “Ik vind het juist ook
wel goed dat je niet altijd in de gaten hebt
dat er zoveel BHV’ers zijn. We hebben als
totale organisatie een focus op veiligheidsbewustzijn en BHV is daarvan een onderdeel. We besteden veel geld en uren aan
veiligheid. Ik faciliteer het geheel en Hoofd
BHV zwaait de scepter en bepaalt hoe het
reilt en zeilt. Daar vertrouw ik op. Hij op
zijn beurt vertrouwt op zijn BHV-team. Zij
zijn belangrijke sleutelfiguren binnen onze
totale veiligheidsorganisatie. Iedereen hier
heeft wel ‘iets’ met veiligheid, daarvan zijn
we allemaal doordrongen en dat moet ook.
De BHV’ers hebben daarbij echt een passie
voor veiligheid. En ja, ik heb hier heel veel
medewerkers met een dergelijke passie en
vind het uitstekend dat ze ook allemaal BHV’er zijn. Daarom zie je ook zoveel groene
netjes. We hebben meer BHV’ers dan we
volgens de RI&E moeten hebben.”
Veiligheid als ankerpunt
Detmar is duidelijk over welke plek veiligheid binnen de organisatie inneemt. “Veiligheid staat op één. Het is ons ankerpunt.
Vanuit veiligheid volgt automatisch kwaliteit en snelheid. We willen het elke dag
morgen weer beter doen dan vandaag.
Ik vind BHV dus heel belangrijk en ik vertrouw op mijn Hoofd BHV. Maakt mij niet
uit hoe en met wie hij het regelt als hij het
maar goed regelt.
Als je het alleen maar om het papiertje
doet, ben je intrinsiek niet goed bezig met
gezond en veilig werken. No way dat we bij
Intersnack concessies doen aan veiligheid.
Vanuit goed werkgeverschap ben je dat gewoon verplicht. Dat geldt voor mijzelf en
voor iedereen die hier werkt. Het is belangrijk dat je na je dienst weer gezond naar
huis gaat. Daar mag je op vertrouwen.”

“Dan
vertrouw
ik op
jou”
Ben jij die ik?
Ben jij het lid van de directie of
het management die op de BHVorganisatie vertrouwt?
Ben jij het Hoofd BHV of de
ploegleider die op de collega-BHV’er
vertrouwt?
Ben jij de professionele hulpverlener
die op de BHV’er vertrouwt, in zijn/haar
voorpostfunctie?
Ben jij de BHV-verantwoordelijke die op
de professionaliteit en kwaliteit van de
opleider vertrouwt?

Veiligheid is
van ons allemaal!

BHV-
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“BHV’ers zijn mensen met een
verantwoordelijkheidsgevoel
voor veiligheid”

Testimonials
Sylvester Bennema,
Directeur Crisicom

“Al sinds jaren richt Crisicom zich op het
opleiden, trainen en oefenen van een
competente bedrijfshulpverlener. Iemand
die weet wat er tijdens een calamiteit moet
gebeuren en dit ook zonder nadenken
doet. Met zelfvertrouwen optreedt, zeker
is van zijn vaardigheden en handelingen.
Maar zijn wíj ons daar wel voldoende
van bewust? Wat verwachten wij van de
BHV’er bij een calamiteit? Het is ten slotte
niet zomaar iets waar een BHV’er voor
kan komen te staan. Vooral dít signaal,
die bewustwording, willen we uitdragen
naar niet alleen de naaste collega’s van de
BHV’er, maar ook naar alle beleidsmakers
en besluitvormers. U ondersteunt hiermee
uw BHV’er en diezelfde BHV’er doet het

“Quinton is sinds 1996 actief in het opleiden van Bedrijfshulpverleners. Bedrijfshulpverleners
zijn niet meer weg te denken binnen welk bedrijf dan ook. In de Arbowet staat dat
bedrijven verplicht zijn om doeltreffende maatregelen te nemen op het gebied van
Bedrijfshulpverlening. Iedere werkgever moet voorbereid zijn op ongevallen, brand en
ontruiming in het bedrijf. De werkgever wijst een of meerdere werknemers aan die de rol
van Bedrijfshulpverlener vervullen. Vaak realiseren we niet wie de Bedrijfshulpverleners
zijn en welke taken zij uitvoeren. Bedrijfshulpverleners zijn medewerkers die naast hun
dagelijkse werkzaamheden ook nog eens als Bedrijfshulpverlener optreden tijdens een
calamiteit. Zij doen dit voor hun collega’s maar ook voor alle bezoekers binnen het bedrijf.
Zonder de bedrijfshulpverleners is de Bedrijfshulpverlening (BHV) organisatie niet
compleet en mogen zij dus zeker onder de aandacht gebracht worden. Door middel van
de Dag van de BHV kunnen we met elkaar, alle bedrijfshulpverleners in het land, in het
zonnetje zetten en onze waardering en respect uitspreken”.

Erik Akerboom,
Korpschef Politie
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uiteindelijk weer voor u. Economische
ontwikkelingen, evenals Het Nieuwe
Werken, vragen om betrokkenheid met
en ondersteuning van de BHV-organisatie.
Bedrijfshulpverlening, of breder een veilige
en gezonde werkplek, is wat je samen doet,
is iets dat ons allemaal aangaat en waar we
ons allen bewust van moeten zijn.
Daarom heeft Crisicom het initiatief
genomen voor Dag van de BHV. Een jaarlijks
terugkerende campagne op de eerste
maandag van november. Crisicom staat
voor het opleiden tot en met het oefenen
van die competente, inzetbare BHV’er. Daar
maken wij ons hard voor. Doet u met ons
mee?”

“Bij ProRail staat veiligheid altijd op 1. Een
trein over het spoornetwerk van ProRail
is in Nederland de meest veilige manier
om van A naar B te komen. Daar werken
we met meer dan 4.300 medewerkers,
die door het hele land verspreid zitten,
iedere dag keihard aan. ProRail vindt het
een plicht om haar eigen medewerkers ook
in een veilige omgeving te laten werken.
Omdat bij calamiteiten juist de eerste
seconden van levensbelang kunnen zijn,
zorgen we ervoor dat onze medewerkers
ook in die eerste seconden van de juiste
zorg kunnen worden voorzien. Als partner
van de Dag van de BHV pakken wij onze
maatschappelijke rol om een voorbeeld
te zijn voor alle andere bedrijven in
Nederland. Hiermee hopen we ook dat
BHV’ers de waardering krijgen die ze
verdienen”.

Herna Verhagen,
CEO PostNL

Stephan den Hollander,
Directeur Quinton
Sandra Voorsluijs-den Hollander,
Operationeel Directeur Quinton

"BHV: voor
een veilige
omgeving. Op
het werk,
op straat en
thuis."

“Als Partner van
Dag van de BHV
pakken wij onze
maatschappelijke
rol om een
voorbeeld te zijn
voor alle andere
bedrijven in
Nederland.”

John Voppen
CEO Prorail

“PostNL is een van de grootste werkgevers van Nederland. Zonder al
onze collega’s is er geen PostNL: zij maken ons bedrijf tot een succes.
Daarom zorgen we voor een aantrekkelijke en veilige werkomgeving.
De inzet van onze BHV’ers helpt daarbij. De functie van BHV’er is vrij
onzichtbaar maar ontzettend belangrijk voor de veiligheid van het
bedrijf. PostNL werkt daarom graag mee aan het landelijke initiatief
om BHV’ers in het zonnetje te zetten”.

“RDW ondersteunt dit initiatief van harte. Er kan nooit genoeg aandacht zijn voor de
veiligheid van mensen-medewerkers enerzijds en de veelal belangeloze inzet van de
BHV´ers anderzijds.
Door dit op deze wijze onder de aandacht te brengen, zal het besef dat het ieders
verantwoordelijkheid is in deze geest te handelen en de meerwaarde groeien.”

“Bedrijfshulpverlening
gaat ons allemaal aan”

Peter Spaan,
Unitmanager Facilitaire
Dienstverlening MO
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“Dan vertrouw ik op
jou. De BHV’ers van de
afzonderlijke huurders
zijn zich hiervan bewust.
Ze zijn tenslotte van
elkaar afhankelijk
in geval van een
calamiteit.”

afdeling en Beveiliging zijn gedurende die
tijd altijd aanwezig. Zij zijn allen BHV’er en
hebben buiten reguliere kantoortijden de
coördinerende rol in geval van een calamiteit. Iedere huurder heeft zijn eigen BHV-organisatie en Hoofd BHV. Als pand zijnde,
hebben we geen eigen telefooninstallatie,
dus ook geen algemeen intern alarmnummer. Hospitality heeft wel twee 06-nummers als alarmnummer. Wat we echter zien
in geval van een calamiteit, dat toch eerst
het eigen hoofdkantoor wordt gebeld en
daarna ons calamiteitennummer. Tijdens
een BHV-huurdersoverleg wordt dit soort
zaken en de ‘overall’ veiligheidsprocedure
doorgenomen en worden diverse afspraken
gemaakt, zoals over het gebruik en inzet
van portofoons. Situaties die zich hebben
voorgedaan, worden tijdens dit overleg
geëvalueerd. De BHV-opleider ondersteunt
ons hierin en adviseert. Ook onze verzekeraar heeft ons onlangs nog weer getriggerd
met een aantal veiligheidsmaatregelen. Helemaal fijn dat iedereen zo meedenkt.”

Bob Gerritsen, Technical Property Manager Dutch Operations
bij Lianeo Real Estate Netherlands BV

Lianeo Real Estate (voorheen Intown) is nog maar drie jaar actief op de Nederlandse vastgoedmarkt. In deze relatief korte
periode is in Nederland een aanzienlijke portefeuille opgebouwd. De van oorsprong Duitse vastgoedbelegger belegt in
diverse asset-classes, waarbij de focus ligt op kantoorgebouwen. Het overgrote deel van deze gebouwen betreffen multitenant-gebouwen en zijn dusdanig groot dat er meerdere huurders gehuisvest zijn op één of meerdere verdiepingen.
Dag van de BHV is geïnteresseerd hoe het thema van 2019 ‘Dan vertrouw ik op jou’ van toepassing is op veilig en gezond
werken in een bedrijfsverzamelgebouw, een zogenoemd ‘multi-tenant’ gebouw.

16

We zitten daartoe aan tafel in het pand aan
de Newtonlaan in Utrecht, een van de multi tenant kantoorgebouwen. De vijf huidige
huurders zijn onder meer een financiële
dienstverlener, een juridische organisatie
en ook een deel van een universiteit. Bob
Gerritsen, Technical Property Manager
Dutch Operations bij Lianeo Real Estate
Netherlands BV: “Hier in Utrecht hebben
we op dit moment dagelijks circa 1200 ‘bewoners’ over de vloer.” Het uit meerdere
verdiepingen en vleugels tellende pand
oogt modern en licht. De entree en ontvangsthal c.q. receptie is zeer ruim van opzet, met een in het oog vallende rode, stalen wenteltrap. Het geheel is state of the
art ingericht. “Dit alles is gerealiseerd nadat Lianeo het pand heeft gekocht, vanuit
onze bedrijfsfilosofie ‘We bring real estate
to new life’,” licht Bob toe. “We zijn op dit
moment nog steeds bezig om verdiepingen
te moderniseren. Dat vloeroppervlak zit
nog niet in de verhuur. Het aantal bewoners zal dus nog flink doorgroeien.”

Veiligheid in een bedrijfsverzamelgebouw
Lianeo is van origine dus een Duitse organisatie en we weten dat in Duitsland in
het algemeen ruim aandacht is voor veiligheid. Hoe zit dat hier in Nederland? Bob:
“Klopt. Veiligheid staat op 1, direct gevolgd
door klimaat op 2.” Twaalfhonderd man
en counting. Hoe regel je veilig en gezond
werken met meerdere partijen, ieder met
een eigen achtergrond? Zit er eigenlijk per
pand nog verschil in verschil vraagt Dag
van de BHV. “Zeker zit daar verschil in. We
hebben voornamelijk multi tenant panden,
ofwel meerdere huurders onder één dak.
Daar waar sprake is van single tenant, in
drie gevallen, heb je een andere situatie.
De huurder van zo’n pand heeft met niemand anders te maken dan met zijn eigen
medewerkers. Hier in Utrecht is sprake van
meerdere huurders, ieder met z’n eigen
procedures en aandacht voor veiligheid, “
licht Bob toe. Dag van de BHV vraagt welke rol Lianeo als verhuurder hierin heeft.
Bob: “Wij faciliteren onze huurders en

gaan hierbij uit van wet- en regelgeving
en daarnaast wat specifiek van toepassing
is op het pand. Ieder pand is tenslotte anders. We zorgen voor de faciliteiten die de
BHV’ers kunnen gebruiken zoals de blusmiddelen. Nu we meerdere panden in Nederland hebben, zijn we enige tijd geleden
gestart met het onder de loep nemen van
de diverse BHV-organisaties om te komen
tot een soort van grid. Op basis hiervan
kan de BHV-organisatie en de plannen per
pand nader worden ingericht en opgesteld
om vervolgens verder te worden gespecificeerd op de locatie-eisen en – risico’s.”
Onderlinge vertrouwensrelaties
Het thema ‘Dan vertrouw ik op jou’ is dus
in meerdere gevallen van toepassing? Bob:
“Absoluut. Dit geldt voor Lianeo richting de
huurders, maar andersom uiteraard ook,
van hen naar ons. Dan hebben we nog de
honderden bewoners die bij de verschillende bedrijven werken. De BHV’ers van deze
afzonderlijke huurders zijn zich hiervan ook
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bewust. Ze zijn tenslotte ook van elkaar afhankelijk in geval van een calamiteit. Als
Lianeo zijnde hebben we om die reden
niet alleen een huurdersoverleg, maar
ook specifiek een overleg met de Hoofden BHV van de afzonderlijke huurders.
Ons contactpersoon van de BHV-opleider
schuift hierbij ook aan, om mee te denken
hoe we het beste met elkaar de BHV kunnen organiseren ondanks het feit dat ook
per bedrijf er eigen plannen en procedures liggen en een aantal van hen daarbij
ook zelf hun BHV-opleidingen regelt. Het
totaal is al met al best wel een uitdaging
moet ik zeggen.” Waar zit ‘m dat dan in?
Bob licht toe: “Lianeo’s Communitymanager is bij een calamiteit de coördinator,
hij bepaalt. We hebben hier 7 dagen per
week tussen 6 uur ’s ochtends en 11 uur
’s avonds mensen binnen. De Hospitality

Risicobesef en awareness
Dag van de BHV vraagt naar de calamiteiten die zich tot nu toe hebben voorgedaan.
Bob: “Sinds ik in dienst ben, december
2018, is hier nog nooit ‘echt’ iets gebeurt.
Wel een onwelwording bij een van de huur
ders, maar dat regelt de eigen BHV-organisatie dan.
Er was hier de afgelopen drie jaar weinig
geïnvesteerd in de BHV, pandbreed bedoel
ik dan, voordat Lianeo het kocht. Toch is de
recent gehouden totaalontruiming goed
verlopen. Ook dat werkt goed voor het vertrouwen. We zijn blij met de aandachtspunten die naar voren zijn gekomen. Dit soort
oefeningen is in meerdere opzichten altijd
goed voor de bewustwording. Bij iedereen.”
Dag van de BHV refereert aan het interview
dat in 2017 met dr. Joyce Rupert heeft

plaatsgevonden en de uitkomsten ten
aanzien van menselijk gedrag tijdens een
calamiteit. “Heel herkenbaar, “ stelt Bob.
“Dat is dus wat opviel tijdens de totaalontruiming. Dagelijkse routes zijn blijkbaar
zo ‘ingesleten’ dat slechts beperkt gebruik
werd gemaakt van de noodtrappenhuizen.
Punt van aandacht!”
Zichtbaarheid BHV’ers van eigen en andere organisaties
Bob: “Zichtbaarheid. Ja, dat is wel een aandachtpunt. Nu we in een aantal panden zijn
gestart met het zoveel mogelijk uniformiseren van de BHV-organisatie komt dit ook
op de agenda. Wie zijn nou precies de BHV’ers bij zowel jouw eigen organisatie als
ook van de andere huurders. Dag van de
BHV zal hier een mooie rol in kunnen spelen.” Dag van de BHV noemt dat jaarlijks
het zelf samen kunnen stellen van een poster met eigen BHV’ers een topper is. Bob:
“De posters met eigen BHV’ers: dat breng
ik zeker bij de afzonderlijke huurders onder
de aandacht.
In de centrale hal kan de narrowcasting
op Dag van de BHV worden ingezet om
iedereen, zowel gasten als bewoners, de
4e november nog eens extra bewust te
maken en te attenderen op het grote belang van ieders en de algemene veiligheid.
Die bewustwording, dat is ook bij ons in al
onze panden, van groot belang. Ook al is
veiligheid niet jouw verantwoordelijkheid,
dan nóg moet je alert zijn en mee blijven
denken.”
Vertrouwen op veiligheid achter iedere
deur
In relatie tot het thema ‘Dan vertrouw ik
op jou’, wat is het wat de lezer van dit artikel dan vooral zal herkennen als speerpunt van Lianeo? Wat herkent de huidige
huurder en wat zal een potentiele huurder
aanspreken? Bob: “Bij Lianeo ligt de focus
op preventie. Op de technische faciliteiten,
de blusmiddelen, veiligheid conform de
Nen-normen, elektrotechnische aspecten
en faciliteiten, compartimentering en dat
de BHV z’n werk kan blijven doen. Wij zorgen voor die basis, wij faciliteren. De huurders op hun beurt moeten aantonen dat zij
zich ook aan wet- en regelgeving houden
en zich inspannen voor een veilige en gezonde werkomgeving. Als je het hebt over
het thema ‘Dan vertrouw ik op jou’, van Lianeo richting de huurders. Ja, daar is dan
ook zeker sprake van. Ik kan niet achter iedere deur gaan kijken. Daarin vertrouwen
we elkaar dan toch.”
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Organisaties die voorgaande jaren
aandacht besteedden aan Dag van de
BHV deelden onder andere onderstaande
ideeën voor het organiseren en invullen
van hun Dag van de BHV
Op een centrale plek in
het pand een tafel/kraam
met petit fours met het interne
alarmnummer (en het logo van
Dag van de BHV)
Promotietour door het
hele gebouw, BHV-hesjes aan
en met veel geluid, toeters en
instrumenten flyers (onderdeel
van het promotiepakket Dag van
de BHV) etc. uitdelen aan de
(verraste) collega’s

Iedere BHV’er heeft
op het huisadres een
kaartje ontvangen als
dank voor hun inzet

Dag van de BHV is
gebruikt om het nieuwe
bedrijfsnoodplan te presenteren,
een presentatie gegeven voor de
BHV’ers wat er op de planning staat
voor het komende jaar en om een
nieuwsbrief onder alle medewerkers uit
te brengen met: wie zijn onze BHV’ers,
wat doen zij en wat wordt van iedere
medewerker verwacht in geval van
een calamiteit, hoe BHV’ers te
alarmeren
Popcornkraam bij de

in-/uitgang, BHV’ers
die informatie/flyers
uitdelen inclusief een kleine
gadget met het interne
alarmnummer

Ideetje?
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Collega’s
uitnodigen
eens te (proberen
te) reanimeren op een
pop. Ook hoe ze een hevig
bloedende vinger zouden
verbinden. Waar begin je,
welk verband kies je?

Iedere BHV’er heeft
op het huisadres een
kaartje ontvangen als
dank voor hun inzet

Bloemetje/attentie
voor alle BHV’ers,
gezamenlijke lunch
extern tijdens een
volgend BHV-overleg

Versierde kraam bij de in-/uitgang, kraam met blussers,
verbandmiddelen, AED etc. Vragen stellen aan bezoekers
of zij bekend zijn met BHV, wie de BHV’ers zijn, wat is het
interne alarmnummer, weet je wat de voor jou dichtstbijzijnde
nooduitgang is, let je zelf op of andere collega’s ook
PREVENTIEF bezig zijn met veiligheid?
(Digitale) kennisquiz uitzetten
onder personeel met 10 vragen
over veilig en gezond werken binnen
de organisatie. Taart voor de
collega met de meeste goede
antwoorden!

Vraag van de BHV’er aan
de niet-BHV’er: Als er nú wat
gebeurt, je ziet een beginnende
brand, een collega wordt onwel:
wat doe je dan, wat is jouw
eerste actie?

Directeur/CEO deelt met voltallig
personeel (filmpje intranet of live
bijeen) dat de organisatie deelneemt aan
Dag van de BHV, reden waarom zij dit zo
belangrijk acht en zet meteen de BHVorganisatie in het zonnetje.

Vergroot het veiligheidsbewustzijn met
video’s op Youtube, bijvoorbeeld over
brand: hoe ontzettend snel een brand
zich ontwikkelt, over het gevaar van
het inademen van rook: ‘Rook doodt’
– binnen een halve minuut (pas op: de
video kan als confronterend worden
ervaren) en wat je thuis aan veiligheid
kan doen:

BHV’ers
bedanken met 3
chocoladeletters B H V
met een leuk kaartje
eraan

Efectis - Woonkamerbrand; de eerste (slechts?!) 3 minuten denk je
misschien dat het zo’n vaart niet loopt…:
https://www.youtube.com/watch?v=4RL2eQXAUIM
Brandweer Amsterdam-Amstelland - Rook doodt (waarschuwing: de
video kan als confronterend worden ervaren):
https://www.youtube.com/watch?v=HHVcrBzdbUk

Brandweer Nederland - Veiligheid in huis:
https://www.brandweer.nl/brandveiligheid
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“Saamhorigheid
belangrijk voor
het vertrouwen”
“Vaak geen
flauw benul
wat voor een
verantwoordelijkheid er aan
vast hangt“
Ron Boer, Werkvoorbereider Stadstoezicht - Toezicht, Veiligheid en Leefbaarheid en Hoofd BHV

Het Stadshuis – met een s ertussen - van Nieuwegein, daar moeten we zijn. Het moderne gebouw is ingebouwd tussen
grote winkels. Een open, brede, grote trap leidt tussen de winkels door naar de eerste verdieping waar de receptie zich
bevindt. Ron Boer vertelt: “Hier gaan we nog eens goed naar kijken. Tegenwoordig komt onheil niet alleen van binnenuit,
maar ook van buiten zo heeft de praktijk in het land ons geleerd. Tegenwoordig heb je ook daarmee te maken en voor die
calamiteiten worden onze collega’s, zoals de BHV’ers en receptiemedewerkers getraind.”
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Het Stadshuis is een groot, modern pand
van zes verdiepingen met een imposant
atrium. Iedere verdieping heeft een pantry
en op een van de kastjes is steevast de sticker
‘BHV’ te vinden. “Hier liggen alle spullen
voor onze BHV’ers per verdieping, zoals
hesjes. De portofoons staan op het kastje
aan de lader. Altijd klaar voor gebruik,” zo
laat Ron zien en vervolgt: “We hebben voor
de porto’s zelfs een steunzender inclusief
vergunning, in verband met al het beton,
zodat de bereikbaarheid overal en altijd
is gegarandeerd.” Hij wijst ook naar de in
het zicht hangende pleisterautomaten en
de in het oog springende ‘Wat te doen bij’
infoborden. Het interne alarmnummer
dat hierop groot wordt vermeld komt uit
bij de receptie. Ron: “Ook de receptie
heeft een voorpostfunctie wanneer
een calamiteit zich voordoet. Meer
receptiecollega’s wilden zich zeker voelen
in die rol, dus hen wordt de receptie-/
calamiteitentraining aangeboden. Zij
sluiten daardoor goed aan op de BHVorganisatie. In ontruimingsoefeningen

wordt de samenwerking nog weer eens
goed geoefend en getest.”
Het Stadshuis is architectonisch gezien
een hoogstandje. “Zeker prachtig,”
beaamt Ron. “Maar voor ons vooral ook
een ingewikkeld pand.” Hij vervolgt:
“Het pand kent verschillende kolommen,
vluchtkolommen met trappenhuizen. Maar
die zijn niet allemaal hetzelfde. Bij de een
kom je wel uit op het dak of juist niet,
maar daar wel weer op de begane grond.
Bij de andere weer niet tot aan de begane
grond en die gaat ook maar tot de vierde
verdieping. Iedereen snapt dat dat in
geval van nood wel hét verschil kan maken
wanneer je moet vluchten. Met en voor
de BHV’ers worden ook met regelmaat

pandverkenningen gedaan, gecombineerd
met portofoonoefeningen. Want bevind
je je in een bepaald trappenhuis, dan
kan dát trappenhuis sec bedoeld zijn als
vluchtkolom en kom je niet zomaar weer
terug op een verdieping. Understatement
dat je als BHV’er dus goed moet weten waar
je in geval van nood collega’s, bezoekers en
externen naartoe verwijst.”
Eerder in 2019 heeft een totaalontruiming
plaatsgevonden. Het betrof geen oefening,
het was ‘echt’. Ron: “Er werd als gevolg
van kortsluiting een duidelijke rookgeur
waargenomen. Het pand is compleet leeg
getrokken en leeg gehouden omdat de
oorzaak niet 1,2,3 kon worden gevonden.
Dat heeft toch wel bijna een uur geduurd.”

“Als BHV’ers zijn wij mede
afhankelijk van onze eigen
collega’s”

Dag van de BHV vraagt waar alle mensen
naartoe zijn gegaan, je zit tenslotte
midden in een winkelcentrum. Ron legt
uit: “Hiernaast zit theater De Kom, daar
hebben de collega’s zich verzameld. Een
aantal is echter ook de winkels ingegaan,
met hen hebben we contact onderhouden
via whatsapp. Een aantal aandachtspunten
levert zo’n ontruiming altijd wel weer
op, maar op zich is alles rustig verlopen.”
Hij vervolgt: “Dat is ook wel eens anders
geweest, toen was er toch wel her en der
enige paniek. We hadden een technische
storing en daardoor ging een aantal deuren
automatisch op slot. Een aantal collega’s
heeft dat als heel onprettig ervaren. De
bodes en BHV’ers hebben de deuren
middels het ‘groene kastje’ ontsloten.
Daarin zit qua voorlichting en oefening
een punt van aandacht: dat daar dus die
kastjes voor zijn bedoeld.”
Het is bekend dat een groot aantal
Hoofden BHV de BHV ‘erbij doet’. Naast
de reguliere functie met taken en
verantwoordelijkheden, is een aantal uren
per week beschikbaar voor het regelen en
instandhouden van de BHV-organisatie.
Voor Ron geldt dit ook. Hij heeft hiervoor
vier uur per week. Dag van de BHV vraagt
naar de opzet van de BHV-organisatie
en hoe de functie HBHV bij Gemeente

Nieuwegein wordt ingevuld, mede gelet op
die vier uur. “Vier uur per week is inderdaad
weinig, heel vaak te weinig, als je kijkt wat
er allemaal aan panden, locaties en mensen
onder die verantwoordelijkheid valt,”
beaamt Ron. “De vier uur heb je hard nodig
voor preventie en het op orde houden van
elk facet van de BHV-organisatie. De BHVadministratie is gelukkig al ondergebracht
bij de opleider, daar hebben we zelf
nagenoeg geen omkijken meer naar. Maar
je moet uiteraard wel steeds voor alles wat
met veiligheid te maken heeft, de vinger
aan de pols houden. Je blijft als Gemeente
toch de eindverantwoordelijke voor niet
alleen je eigen mensen maar voor iedereen
die hier binnenkomt en rondloopt. En dat
zijn er dagelijks heel veel kan ik je vertellen.
Niet alleen hierbinnen, maar ook op onze
andere locaties.”
Ron is nu drie jaar in functie en destijds
heeft een switch plaatsgevonden naar een
andere opleider. “BHV had meer aandacht
en meer orde nodig en moest verder op
poten worden gezet,” aldus Ron. “Waar
staan we, waar gaan we naartoe, met welk
budget enzovoort.” Toen is ook meteen
een nieuw BHV-beleidsplan geschreven.
Naast de Gemeente Nieuwegein is in het
Stadshuis MOvactor (organisatie voor
maatschappelijk werk in Nieuwegein), Werk
en Inkomen Lekstroom (Nieuwegein vormt
samen met Houten, Lopik, IJsselstein en
Vianen in het sociaal domein de Lekstroom
regio) en de Bibliotheek gevestigd.
Daarnaast valt de Gemeentewerf,
Begraafplaats, de Kinderboerderij en het
Milieu Educatief Centrum (MEC) onder de
BHV-verantwoordelijkheid van Ron. Om
voor alle partijen het Bedrijfsnoodplan
overzichtelijk en actueel te houden,
wordt gewerkt met een online versie
(Bedrijfsnoodplan Online). Voor alle
betrokkenen is het Bedrijfsnoodplan 24/7
toegankelijk en up to date. “Een BHV’er
toevoegen of verwijderen, elke wijziging
groot of klein is meteen door te voeren. Het
is ook eenvoudig voor degenen die toegang
tot het Bedrijfsnoodplan Online hebben,
om zelf aanpassingen te doen. Dat is ideaal
als je met zoveel verspreid gelegen locaties
werkt. Je moet er met elkaar alleen wel op
kunnen vertrouwen dat het ook gebeurt,”
aldus Ron.
In het Stadshuis bevinden zich dus
meerdere organisaties. Ron: “Met
meerdere organisaties, organisaties, zoals
met MOvactor, werken wij als Gemeente
onder één dak. Ik kan als medewerker
bij de Gemeente daar niet zomaar naar
binnen lopen met mijn pasje. Iedere pas

is geprogrammeerd en geeft autorisatie
per afdeling, verdieping of zelfs per deur.
Maar wat nou als ik iemand achter die
glazen deur zie liggen en als BHV’er kan
ik er niet bij…” Het thema ‘Dan vertrouw
ik op jou’ krijgt een wending die ook de
Organisatie vooraf niet had bedacht. Ron:
“Alle BHV’ers, van alle partijen, kunnen
nu overal naar binnen. Het maakt niet uit
voor welke instantie je werkt. Dat is een
kwestie van onderling vertrouwen, dat er
geen misbruik wordt gemaakt van het feit
dat je je pas voor elke paslezer kan houden.
Als BHV’er kan je overal naar binnen.” Dan
vertrouw ik op jou…
Hoe zit het met de zichtbaarheid van de
BHV, vraagt Dag van de BHV. En in het
verlengde hiervan: is er besef, waardering
en support voor de BHV-collega’s, om
maar even de sleutelwoorden van Dag van
de BHV te gebruiken? Ron: “Heel eerlijk:
daar schort het nog wel aan. We zouden
veel meer via ons huisnet bijvoorbeeld
moeten communiceren met de collega’s.
Veel meer de interactie zoeken en
onszelf presenteren. Iedereen er meer bij
betrekken, inclusief de directie. Neem dat
voorbeeld van de groene kastjes om de
deuren te openen. Ook dat soort zaken
kan je dan meteen nog weer onder de
aandacht brengen. Tenslotte zijn wij als
BHV-organisatie mede afhankelijk van onze
eigen collega’s. Veiligheid bewaken én
bewaren doe je met elkaar!” Dag van de
BHV: het thema van dit jaar ‘Dan vertrouw
ik op jou’, dat is dus herkenbaar? Ron knikt
heel stellig ‘ja’. “Zéker herkenbaar. Ik denk
dan ook meteen aan de eigen BHV-collega’s
die míj op hun beurt weer ondersteunen.”
Hij pauzeert even. Vervolgt: “Zonder die
mensen zou ik het niet kunnen.”
Dag van de BHV 2019: belangrijk voor
Gemeente Nieuwegein? Ron: “Heel
belangrijk. We bedanken de BHV’ers
met een presentje, dat wordt erg goed
ontvangen. En we vestigen inderdaad de
aandacht op de verantwoordelijkheid die
de BHV-collega’s hebben. De niet-BHV’er
heeft vaak geen flauw benul wat voor een
verantwoordelijkheid er aan vast hangt.”
Ron geeft verder aan dat ook de
bewustwording ten aanzien van BHV en
gezond en veilig werken op elk niveau
binnen de organisatie en de Gemeente
beter kan. Juist die bewustwording is ook
zó belangrijk voor de betrokkenheid. Ron
besluit en concludeert: “Saamhorigheid.
Saamhorigheid is ook belangrijk voor het
vertrouwen.”
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“We are going
to Aruba!”
Maandag 4 november Dag van de BHV hebben we aandacht
voor alles wat er mogelijk met onszelf of om ons heen kan
gebeuren. Tegelijkertijd beseffen we dan dat we in geval van
een calamiteit op onze BHV-collega’s kunnen rekenen. Waarom realiseren we ons dat eigenlijk niet iedere dag, staan we
daar zo vaak niet bij stil?
Waar we op een Dag als vandaag zéker bij stil willen staan is
de inwendige mens. Ook die verdient onze aandacht tenslotte.

BHV’er van het Jaar 2018: Francis Odor (midden),
Ploegleider BHV, avondhoofd en werkzaam op de ICU van het Dr. Horacio. E. Oduber Hospital (HOH), Oranjestad - Aruba

BHV’er van het Jaar 2018
Ieder jaar weer is het spannend als de juryleden hun lijstje met de top 5 inleveren bij de Organisatie. Eerder hebben zij
hun keuze gemaakt uit een overzicht van tientallen nominaties, waar elke vorm van herkenning zoals man/vrouw of waar
de genomineerde werkzaam is (locatie en aard organisatie) is weggelaten. Puur de inzet wordt de jury voorgelegd.

Als in 2018 de cijfers zijn verwerkt en de
top 5 letterlijk zichtbaar wordt, ontstaat er
enige hilariteit: de titel, award en geldprijs
gaat naar Aruba. Voorgaande jaren wordt
op Dag van de BHV afgesproken hoe laat we
moeten vertrekken om 16.00 uur present
te zijn bij de organisatie waar de kersverse
BHV’er van het Jaar werkt. In 2018 zijn
we dus niet live aanwezig geweest bij de
uitreiking. Door het tijdverschil heeft de
uitreiking ook op een ander tijdstip dan
16.00 uur plaatsgevonden. Dit alles in nauw
overleg met de contactpersonen in Aruba,
in het Dr. Horacio E. Oduber Hospital. Wel
hebben we via een open telefoonlijn mee
kunnen luisteren. Tijdens de speech - in
het Papiaments - hoorden we regelmatig
de Nederlandse afkorting ‘BHV’ en ook
voluit ‘Dag van de BHV’. Nadat we ‘Francis
Odor’ hoorden en luid gejuich en geklap,
wist ook Aruba wie de BHV’er van het Jaar
2018 was geworden.
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Wie is de BHV’er van het Jaar 2018?
Francis Odor, Ploegleider BHV, avondhoofd
en werkzaam op de ICU van het Dr.
Horacio. E. Oduber Hospital
(HOH),

Oranjestad - Aruba. Uit 20 unieke en
prachtige nominaties heeft de jury van de
Verkiezing BHV’er van het Jaar de meeste
stemmen toegekend aan Francis. De jury
omschrijft de toekenning van de eretitel
als volgt:

grond van zijn belangrijke daadkrachtige
optreden tijdens deze calamiteit, zijn niet
aflatende inzet voor de BHV, evenals voor
zijn voorbeeldfunctie die hij vervult voor de
(BHV-)collega’s, de titel BHV’er van het Jaar
2018 verdient.”

“Francis Odor heeft grote inzet getoond
en snel, daadkrachtig opgetreden
bij een grootschalige calamiteit op
het ziekenhuisterrein. Door directe
communicatie en in samenwerking met
het BHV-team waarbij hij de leiding
had, heeft hij alle personeel van de
aansluitende gebouwen geïnformeerd
en collega’s, patiënten en andere
betrokkenen laten evacueren, totdat
het crisisteam het overnam van de
BHV. Door zijn daadkrachtig optreden
is erger voorkomen. Zijn snelle reactie
sluit aan op het thema van dit jaar:
Veiligheid kent slechts één tijd.. op tijd!
Zijn inzet als BHV’er wordt enorm en heel
belangrijk genoemd. Francis weet zijn
125 BHV-collega’s op geweldige wijze
te motiveren tijdens de BHV-inzet. De
jury is van oordeel dat Francis Odor op

Naast de oorkonde en de award heeft
Francis twee geldcheques à 1000 euro
in ontvangst genomen. De eerste is voor
hemzelf, de tweede cheque heeft hij
overhandigd aan de Stichting Edmund
Harms Foundation.
Ambassadeur Erik Akerboom, korpschef
politie: “Politiemensen weten wat het
is om elke dag risico te lopen. Zij doen
een stap naar voren als het gevaarlijk
wordt. Het belang van een veilige en
gezonde werkomgeving heeft binnen
de politieorganisatie dan ook een
hoge prioriteit. Juist daarom kan ik als
ambassadeur van de Dag van de BHV
niet vaak genoeg herhalen hoe belangrijk
bedrijfshulpverleners zijn.”

Broodje
BHV 2019

”Driedekker”
Recept

Ingrediënten
* 4 sneetjes bruin brood
* Yoghurtmayo
* Peper en zout naar smaak
* Lange saté- of bamboeprikkers
Driedekker 1
* 2 Plakjes pastrami*
* Honingzuurkool
Driedekker 2
* 2 plakjes (boerderij)kaas
* 4 plakjes tomaat
Driedekker 3
* Scharrel ei in plakjes
* Mesclun sla
*Vega?
Vervang de pastrami/honingzuurkool
door plakjes seitan.

Bereidingswijze:
Besmeer de sneetjes licht met de yoghurtmayo. Beleg de sneetjes afzonderlijk met
de pastrami/honingzuurkool, met de kaas
en tomaat en met het ei en wat ijsbergsla.
Voor de visliefhebber kan je aan het ei en
de ijsbergsla nog wat losgemaakte tonijn
toevoegen.
Aan elkaar rijgen aan een lange pin et
voilà: de Dag van de BHV Driedekker.
Uiteraard kan je ze ook apart serveren of
ook nog een keer overdwars doorsnijden.
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www.flantuas.nl

Met dank aan:
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Hart4ALL brengt bedrijfshulpverleners en (familie van) slachtoffers samen

“Ik wilde graag weten of
ik goed gehandeld had”

De kracht van Hart4ALL
Bij veel ongelukken weten bedrijfshulpverleners levens te redden door snel in te grijpen
en te reanimeren. Al snel is er een ambulance ter plaatse: de professionele hulpverlening
neemt het over en vervoert de patiënt naar het ziekenhuis. De bedrijfshulpverlener blijft
alleen achter, zonder te weten wat de afloop is. Hart4ALL brengt (bedrijfs- en burger-)
hulpverleners en (familie van) slachtoffers samen. Mensen met elkaar verbinden en bij
elkaar betrokken te laten zijn en blijven. Dat is waar Hart4ALL voor staat.
Meer info? Kijk op: www.Hart4ALL.nl

“Belangrijk dat onze
kinderen weten wie
mama heeft gered”

Ardi van Schijndel, leerkracht basisschool
Berkeloo, Berkel-Enschot
BHV’ers zijn getraind om te hulp te schieten bij calamiteiten binnen bedrijven. Zij
helpen mensen in nood ook op straat, bij
de sportschool of zelfs bij iemand thuis.
Voor de verwerking van de heftige gebeurtenissen waarin ze terecht komen, is
contact tussen vrijwillige hulpverleners en
slachtoffers/familie essentieel. Hart4ALL
brengt deze verbindingen tot stand. Bedrijfshulpverlener Ardi van Schijndel en
Rilana Schuhmacher, getroffen door een
hartstilstand, vertellen waarom dat contact voor hen zo belangrijk is.

24

“Het was de één na laatste dag van het
schooljaar”, vertelt Ardi van Schijndel,
leerkracht op basisschool Berkeloo in
Berkel-Enschot. “Ik stond voor de klas en
kreeg een oproep binnen voor een reanimatie dicht in de buurt. Ik kwam meteen
in actie. Rende naar de directeur van mijn
school, vroeg of ik kon gaan en iemand
mijn klas kon overnemen. Dat kon. Ik was
het snelst als ik te voet ging. De adrenaline
schoot door mijn lijf. Op het aangegeven
adres was net een andere vrijwillige hulpverlener aangekomen. Hij was al samen

met een agent boven op een slaapkamer
een man aan het reanimeren. Ik besloot
zijn vrouw mee naar beneden te nemen.
Even later arriveerde de ambulance. Zij namen de beademing over en vroegen me of
ik samen met een politieman compressies
wilde geven. De hartslag van de man kwam
-ondanks onze verwoede pogingen- maar
niet op gang. Wij gingen door, terwijl de
ambulancebroeders een infuus aanlegden
en metingen verrichtten. Toen bleek dat
de man het niet had gered. We kregen een
bandje uitgereikt van Hart4ALL en samen
met de andere vrijwillige hulpverlener liep
ik naar beneden. We wensten de vrouw
sterkte en liepen de deur uit. Daar stonden we weer op straat. Keken elkaar aan.
De man zei me dat hij wel toe was aan een
kop koffie en naar huis ging. Ik moest terug naar school, schoot het door me heen.
Mijn klas wachtte op me. Op school aangekomen, ving de directeur me op. Gaf me
wat te drinken en vroeg me wat er gebeurd
was. Ik besefte dat ik niet kon vertellen
wie ik had gereanimeerd en hoe het was
afgelopen. De familie moest eerst worden
ingelicht. Toch moest ik mijn verhaal kwijt.

Ik belde mijn man en vertelde hem kort in
vertrouwen wat er gebeurd was. Toen zakte langzamerhand de adrenaline in mijn
lijf. De directeur vroeg of ik in staat was
om weer les te geven. Ik had toch wel een
heftige ochtend beleefd. Ja, dat moest wel
lukken. Even later stond ik weer gewoon
voor de klas.”
Match maakt puzzel compleet
De volgende dag logde Ardi in op de website van Hart4ALL, met de code op het
bandje dat ze na de reanimatie kreeg uitgereikt. Als de familie dat ook doet, brengt
Hart4ALL de verbinding tot stand tussen
de vrijwillige hulpverleners en de familie. “Ik wist natuurlijk dat de man helaas
was overleden. Ik wilde vooral weten of
ik goed gehandeld had. Of zijn vrouw het
bijvoorbeeld fijn had gevonden dat ik haar
mee naar beneden bracht. Gelukkig logde
zij ook in en was er een match. Er was die
ochtend zoveel langs haar heen gegaan dat
ze graag met me wilde praten om de puzzel
compleet te maken. Het is echt ongelofelijk fijn en goed dat Hart4ALL dit mogelijk
maakt.”
Contact belangrijk voor herstel
Ook Rilana Schuhmacher is ongelofelijk blij

dat Hart4ALL de match met haar redder
mogelijk maakte. “Ik was net twee weken
aan het sporten en volgde een groepsles om te kijken of ik het leuk vond. Toen
ging het mis. Een jonge fysiotherapeut -die
daar ook was- liet een ambulance bellen
en een AED halen. Hij startte meteen met
reanimeren. De ambulance liet dik twintig
minuten op zich wachten. Als mijn redder
niet zo snel tot actie was overgegaan en
de circulatie op gang had gehouden, had
ik het nooit gered. De volgende dag werd
ik wakker in het ziekenhuis. Ik werd -in
mijn beleving- in paniek wakker. Ik wilde
graag weten wat er was gebeurd en wie
mij had geholpen. Mijn vriend beloofde
dat -als ik weer uit het ziekenhuis was- ik
mijn redder kon ontmoeten. Ik zat zo vol
vragen en voelde me erg onrustig. Na zes
weken was ik weer thuis en kon ik de fysiotherapeut die mijn leven redde einde-

Rilana Schumacher, getroffen door een
hartstilstand
lijk ontmoeten, bedanken én mijn vragen
stellen. Ook mijn kinderen hebben hem
tijdens een vervolgafspraak ontmoet. Mijn
partner en ik vonden het belangrijk dat
onze kinderen weten wie mama heeft gered. In eerste instantie vonden de kinderen
het heel spannend, maar daarna kwam de
rust wel bij hen terug. Ik merk dat deze
gesprekken mij helpen bij de verwerking.
Nog steeds ondervind ik veel hinder van
mijn hartstilstand. Er is niet altijd begrip
dat ik tijd nodig heb voor mijn herstel. Aan
de buitenkant zie je namelijk niks aan mij.
Maar mentaal ben ik er echt nog niet. Juist
omdat ik weet dat ik van ver kom, zorgt ervoor dat ik niet aan mezelf ga twijfelen en
goed luister naar mijn eigen gevoel. Ik ben
dankzij de gesprekken met mijn redder rustiger in mijn hoofd. Dat helpt zeker om te
werken aan een goed herstel. Ik ben hem
enorm dankbaar.”

De bovenstaande teksten zijn opgemaakt door en met dank aan Fridy Duterloo, www.hartvoorverhalen.nl.
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Wij steunen
Dag van de BHV,
u ook?
Initiator:

Partners:

Business Sponsoren:

Laat weten dat je er bent!
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www.dagvandebhv.nl

