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“Dan vertrouw ik op jou”
Nooit had ik kunnen bedenken dat we anno 2020 wereldwijd in de ban zouden
zijn van een virus, met een vernietigende expansiekracht over alle grenzen
heen.
Alle maatregelen om de verspreiding van
het virus sterk in te perken hebben enorme
invloed op het werk van de bedrijfshulpverleners. Om de veiligheid te kunnen waarborgen houd je immers zoveel mogelijk
rekening met de onderlinge 1,5 meter
afstand en gebruik je bij een calamiteit
beschermingsmiddelen als mondkapjes:
dat vraagt echt om een andere aanpak. In
hoeverre speelt eigen veiligheid een rol
bij handelend optreden bij een calamiteit?
Wat doe je als iemand in elkaar zakt en
gereanimeerd moet worden? Reageer je
op die melding, maak je vooraf eventuele
belemmeringen bespreekbaar of hoop je
dat je nu even niet wordt opgeroepen?
Houd je dan rekening met de geldende
reanimatierichtlijnen van de reanimatieraad, of start je de reguliere procedure met
mond-op-mond beademing, borstcompressies en AED? En wat doet het met je als
de overlevingskansen van die ene collega
minder worden als jij je aan de geldende richtlijnen houdt? Allemaal dilemma’s
waar onze BHV’ers in deze tijd bewust of
onbewust mee te maken krijgen.

Ook dit jaar is het thema ‘Dan vertrouw ik
op jou’. Een thema dat in mijn ogen precies aangeeft waar het ook in relatie tot
bovenstaande om gaat. Op elkaar kunnen
vertrouwen als jou iets overkomt. Enerzijds
dat je als slachtoffer adequaat geholpen
wordt en anderzijds dat je er als BHV’er
veilig hulp kunt verlenen en er niet alleen
voor staat.
Naast applaus en waardering voor alle
zorgprofessionals, maak ik een diepe kniebuiging voor alle BHV’ers in Nederland. De
bedrijfshulpverleners die continue op de
hoogte blijven van de maatregelen en het
handelingsadvies bij hulpverlening ook in
het “nieuwe normaal” toepassen.
Zij worden in de media nauwelijks genoemd of op een voetstuk gezet, dat terwijl de BHV’er ook een enorme zorgtaak
heeft in de praktijk. Wat mij betreft zal de
verkiezing van de ‘BHV’er van het Jaar’
dit jaar ook de glans moeten uitstralen
over het werk van álle BHV’ers in Nederland, die zich privé en op hun werk iedere
dag inzetten voor een veiliger Nederland.
Petje af!

©Dag van de BHV, 2020
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De SER heeft onlangs de ‘Handreiking bedrijfshulpverlening’
beschikbaar gesteld. Deze handreiking biedt werkgevers,
werknemers en bhv’ers tips en richtlijnen om een goed beleid
voor bedrijfshulpverlening op te zetten.

Handreiking
bedrijfshulpverlening

”De nabijheid, alertheid en
professionaliteit van BHV’ers, kan
regelmatig het verschil betekenen
tussen leven en dood.”

Duidelijke regels en kaders voor
bedrijfshulpverlening
Bedrijfshulpverleners hebben een belangrijke taak binnen bedrijven. Om het bhv-werk
goed te kunnen doen, hebben ze duidelijke regels en kaders nodig. Deze handreiking
biedt werkgevers, werknemers en bhv’ers tips en richtlijnen om een goed beleid voor
bedrijfshulpverlening op te zetten.
Een goed bhv-beleid begint vaak met het beantwoorden van vragen als:

Ambassadeur Henk van Essen, korpschef politie

• Hoeveel bhv’ers moeten wij hebben?
• Wanneer moeten bhv’ers aanwezig zijn?
• Welke opleiding moeten zij hebben?
• Hoe vaak moeten zij trainen?

“De nabijheid, alertheid en professionaliteit van bedrijfshulpverleners, kan
het verschil betekenen tussen leven en dood. Zowel binnen de eigen politieorganisatie als in het publieke domein: op straat”. Henk van Essen, korpschef
van politie, heeft onlangs de rol als boegbeeld van de Dag van de BHV overgenomen van zijn voorganger Erik Akerboom. “Onze collega’s ondervinden
op straat dagelijks het belang van BHV, die vaak als eerste de noodzakelijke
hulp verlenen”.
“De politie verleent hulp aan iedereen die
dat nodig heeft. Altijd en overal, 24 uur per
dag, 7 dagen per week. Daardoor ervaren
wij telkens weer de meerwaarde van de
BHV’er. Onder het motto “Je weet pas wat
je mist, als het er niet is” ben ik ervan doordrongen hoe waardevol en noodzakelijk de
aanwezigheid en inzet van BHV’ers in die
eerste cruciale minuten is. Zowel binnen
mijn eigen organisatie als in het publieke
domein; op straat, bij de bakker of op de
tennisvereniging treden bedrijfshulpverleners op tot het moment dat de professionele hulpverlening er is. Het geeft mij
vertrouwen dat er nog steeds mensen zijn
die zich belangeloos, bekwaam en intrinsiek gemotiveerd inzetten ten gunste van
een ander. Het zijn deze mensen die een
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De informatie en adviezen uit deze handreiking bieden werkgevers, werknemers en
bedrijfshulpverleners de juiste ondersteuning voor het voeren van goed beleid op
bedrijfshulpverlening. Daarmee kunnen de bedrijfshulpverleners de bedrijfshulpverlening
goed (blijven) uitvoeren.

stap vooruit zetten, waar anderen een stapje terug doen.
Het belang van de bedrijfshulpverlener
wil ik graag over het voetlicht brengen.
Daarom ondersteun ik namens zo’n 65.000
collega’s de Dag van de BHV ten volle. Een
uitstekend moment om met elkaar stil te
staan bij de betekenis van de BHV. Een
prachtig initiatief om de samenleving er
op te wijzen hoe doorslaggevend het kan
zijn als mensen in de directe omgeving paraat staan om de helpende hand te bieden.
In elk bedrijf, iedere organisatie en op elke
plaats kan iedereen wat overkomen. Altijd
en overal. Daar weten wij bij de politie alles van.”

Download de
handreiking
bedrijfshulpverlening

Een bhv’er kan mogelijk het verschil
maken tussen leven en dood
“Een ongeluk zit in een klein hoekje.” Dit oud-Hollandse spreekwoord is nog steeds
relevant. Ook op de werkvloeren van de vele bedrijven in Nederland.
Jaarlijks overlijden in Nederland zo’n 50 tot 70 werknemers als gevolg van een ongeval
op hun werk. Daarnaast krijgen nog eens duizenden werknemers te maken met andere,
maar soms toch zeer ingrijpende ongevallen. Dit kunnen bijvoorbeeld kleine en grote
branden zijn, maar ook bommeldingen en verdachte pakketjes. Al deze voorvallen hebben
soms ingrijpende gevolgen voor werknemers, werkgevers en voor de bedrijfspanden zelf.
Een bhv’er die adequaat handelt kan dan mogelijk het verschil maken tussen leven
en dood.
De handreiking bedrijfshulpverlening is tot stand gekomen in opdracht van de Sociaal-Economische
Raad en de Stichting van de Arbeid aan NIBHV.
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“We waren er
helemaal klaar
voor, met het
nieuwe pand…
en toen kwam
corona”
Willem Moerkerken, Security manager en Hoofd BHV
Willem Moerkerken, Security Manager en Hoofd BHV bij Unilever vertelt over de
invloed van Covid-19 en het nieuwe kantoorpand aan het Hofplein 19 in Rotterdam.

Onlangs maakte Unilever bekend het kantoorgedeelte aan de Nassaukade, ook wel
bekend als “De Brug” te verruilen voor 6
verdiepingen aan het Hofplein in Rotterdam. Dit pand ligt midden in het centrum
en slechts een paar 100 meter vanaf het
kantoor Weena. Na een grondige verbouwing wordt het pand nu slechts door een
deel van het personeel gebruikt.

pagne gemaakt. Zo is bijvoorbeeld getest
of de IT-systemen thuiswerken mogelijk
maakte. Gelukkig bleek dit voor het overgrote deel van het kantoorpersoneel te
kunnen. De twee locaties in Rotterdam, het
kantoor aan het Weena en Hofplein liggen
zo dicht bij elkaar, dat besloten is voorlopig
alles te concentreren op de gloednieuwe
kantooromgeving aan het Hofplein.

Willem heeft er als Hoofd BHV voor gezorgd dat de 4e – 9e etage zijn voorzien
van een ‘BHV-straatje’ waar de materialen
en middelen voor de BHV voorhanden zijn.
Die middelen zijn ook aangevuld met een
rugzakje met persoonlijke beschermingsmiddelen voor de BHV’er. Daarnaast is er
om de etage een AED beschikbaar.

Veiligheid op 1
Dat veiligheid van de collega’s bij Unilever
op nummer 1 staat blijkt onder andere uit
de investeringen en maatregelen die zijn
genomen om de veiligheid te kunnen waarborgen. Alles begint bij de entree, vertelt
Willem. Bij de entree van elke locatie zijn
temperatuurcamera’s geplaatst: “Je staat
op de gele stip en een temperatuurmeter
meet je lichaamstemperatuur. We kunnen
niemand verplichten om mee te werken,

Begin maart heeft het incidentmanagementteam van Unilever een plan de cam-
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maar met de ondernemingsraad is afgestemd dat degenen die dit niet willen doen,
ook niet op kantoor kunnen werken. Ook
bezoekers moeten hieraan voldoen. De
resultaten worden niet geregistreerd of
vastgelegd.” Geeft de camera een temperatuur boven 37,5 graden aan, dan word
je temperatuur na 10 minuten nogmaals
gemeten. “Het kan natuurlijk zijn dat je je
enorm hebt moeten haasten om op tijd te
zijn en dit een vertekend beeld geeft”, aldus Willem. Blijft de temperatuur te hoog,
dan mag je het kantoorgebouw niet in en
wordt geadviseerd contact op te nemen
met de huisarts en thuis te werken. Door
het gebruik van de camera’s blijft de doorstroomsnelheid optimaal en belast dit de
receptie niet, ook als er in de toekomst
meer mensen op kantoor mogen werken.
In het hele pand wordt 2 meter afstand
gehouden en ook aan het bureau is het

verplicht om mondkapjes te dragen. Ook
zijn er diverse punten met desinfectiemiddelen. Unilever volgt de TIER gradaties: het
spoorboekje om de maatregelen te volgen
die corona voorschrijft.
De RI&E blijft leidend
Voor het personeel dat echt niet thuis kan
werken, wordt wekelijks een gezondheidsverklaring gevraagd. En omdat er toch mensen op kantoor werken, blijft de BHV-organisatie in bedrijf. Willem vertelt dat zijn
rechterhand Wendy de RI&E blijft volgen en
precies bijhoudt hoeveel BHV’ers er zijn op
het aantal aanwezigen. Op de fabriekslocaties wordt 24/7 gewerkt; daar is BHV een
onderdeel van het aannamebeleid: bijna
elke operator heeft zijn BHV-certificaat.
Ook nu er veel minder mensen op kantoor
aanwezig zijn, wordt er rekening gehouden
met het ‘worstcasescenario’. Zo zijn er mi-

nimaal 4 getrainde BHV’ers aanwezig per
locatie zodat die kunnen ingrijpen bij een
reanimatie.
Omdat we merken dat thuiswerken voor
een deel van het personeel best zwaar en
eenzaam is probeert Unilever iedereen
zo goed mogelijk te ondersteunen. Dat
zit hem niet alleen in het leveren van een
extra beeldscherm of een comfortabele
stoel, maar zeker ook het sociale welbevinden wordt goed in de gaten gehouden.
Deze periode heeft veel impact op iedereen
binnen Unilever.
Persoonlijke passie
Willem spreekt met zoveel passie en toewijding over zijn werk als Hoofd BHV, dat
we graag willen weten waar dat vandaan
komt. Dan blijkt dat hij zijn passie ook inzet als vrijwillig bevelvoerder bij de brand-

weer in zijn woonplaats Ridderkerk. Dit
is echt zijn lust en leven. Willem staat
al 30 jaar altijd paraat, ook ’s nachts en
in het weekeinde. Willem vertelt dat hij
deze ervaringen onder andere gebruikt
bij Unilever als een worstcasescenario.
Al vaak heeft hij ervaren hoe ongelofelijk
belangrijk die eerste 6 minuten zijn als er
iemand onwel wordt. “Die zes minuten
gaan over leven of dood: het maakt zo’n
verschil als er iemand is die met een AED
kan omgaan en kan reanimeren totdat de
professionele hulpverlening er is.”

“Veiligheid op
nummer 1”
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Partners Dag van de BHV

John Voppen
CEO Prorail

“RDW ondersteunt de Dag van de BHV 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”.

Herna Verhagen,
CEO PostNL
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“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”.

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

Peter Spaan,
Unitmanager
Veiligheid & beveiliging FB

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

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 uitein-

“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”.

“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”.

Henk van Essen
Korpschef Politie

delijk weer voor u. Economische ontwikkelingen, evenals de uitdagingen rondom
Covid-19, 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?”

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

“De nabijheid, alertheid
en professionaliteit van
BHV’ers, kan het verschil
betekenen tussen leven
en dood”
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“Je wilt nooit in een
situatie komen, waarin je
denkt ‘Had ik maar….’!”
Angelique Voorham, Groepsleider receptie en Vergadercoördinator
Facilitair Bedrijf bij de SER
In de ontvangsthal van het grote pand aan de Bezuidenhoutseweg 60 in Den Haag is het
normaal gesproken een komen en gaan van personeel en gasten. Naast kantoorruimte
voor het personeel van de Sociaal Economische Raad, is er een groot vergadercentrum
en een aantal externe huurders in het pand.

Angelique is groepsleider receptie en
vergadercoördinator facilitair bedrijf en
vertelt: “Op een topdag met een grote conferentie kunnen er zo maar 500 mensen in
het pand zijn. Om de veiligheid van onze
collega’s en gasten te kunnen garanderen hebben we dus een grote ploeg van
BHV’ers. Deze is samengesteld uit collega’s
van de receptie en technische dienst,die
verplicht zijn om BHV te hebben, waardoor er altijd iemand aanwezig is. Daarnaast zijn er naaste collega’s en externe
huurders die vrijwillig meedoen aan onze
BHV-organisatie. Zo komen we in totaal op
24 BHV-ers. Totaal zijn er 5 Hoofden BHV
die samen de verantwoordelijkheid delen.
Dagelijks worden er 4 à 5 portofoons aan
de BHV’ers uitgedeeld, zodat er altijd een
BHV’er bereikbaar is”.
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Angelique vertelt dat haar voorganger deze
BHV-organisatie al had opgezet en dat zij
dit onverkort doorzet. “Je wilt toch nooit in
een situatie komen, waarin je denkt ‘Had
ik maar… ’! Je hebt de verantwoordelijkheid voor medewerkers én externe gasten.
Er kan altijd iets gebeuren en dan zijn wij
goed voorbereid.”

Aan het dringende advies om zoveel mogelijk thuis te werken wordt ook hier gehoor gegeven. Nu het vergadercentrum
is gesloten en veel collega’s vanuit huis
werken betekent dat ook verandering in
de organisatie van zaken. “Met de ploeg
BHV’ers hebben we goed nagedacht over
de impact en onze inzetbaarheid, ook nu
het misschien minder nodig lijkt te zijn.
Want ook met een minimale bezetting moet
het immers veilig zijn.” Het hele pand is
‘corona-proof’ gemaakt met pijlen op de
grond die de looproutes aangeven, gel om
je handen te ontsmetten, zijn er mondmaskers beschikbaar voor medewerkers en
bezoekers als er weer meer gewerkt gaat
worden. De BHV’ers die actief inzetbaar
zijn, beschikken nu al over mondkapjes. De
tafels in de vergaderzalen zijn strategisch
uit elkaar geplaatst waardoor het volume
flink is afgenomen.
“Standaard hebben alle BHV’er een persoonlijke incidentenkoffer met daarin materialen en middelen om hulp te kunnen
verlenen. Deze koffer is nu aangevuld met
speciale mondkapjes. We passen onze acties aan op de huidige maatregelen en het

actuele handelingsadvies bij hulpverlening.
Bij een incident wordt bijvoorbeeld zoveel
mogelijk op afstand uitgevraagd. De herziene inzichten in deze tweede golf zorgen
ervoor dat wij (met mondkapje) bij een
reanimatie wel starten met borstcompressies, maar zonder beademing. Gelukkig
zijn er (mede omdat er veel thuis gewerkt
wordt) weinig incidenten én er zijn nog
steeds altijd voldoende BHV’ers in huis.”
Normaal gesproken trainen de BHV’ers 6
keer per jaar met docenten met een achtergrond bij de ambulance en brandweer.
Daarnaast organiseert de SER jaarlijks een
speciale trainingsdag voor de BHV’ers met
Lotus-slachtoffers en oefeningen door het
hele pand. Om ervoor te zorgen dat men
niet schrikt van de realistische scenario’s
wordt iedereen vooraf geïnformeerd over
de oefening. Na overleg en met adviezen
van onze docenten over BHV in deze tijd
hebben we besloten deze trainingen even
‘on hold’ te zetten.

“Dan
vertrouw
ik op
jou”
Op een ander vertrouwen… dat is zeker
in tijden van corona niet vanzelfsprekend. Toch willen we allemaal
dat we in het geval van een calamiteit
kunnen vertrouwen op de (veilige)
inzet van goed opgeleide en adequaat
handelende BHV’ers.

We weten immers dat we allemaal kwetsbaar
zijn en deze hulp een keer nodig kunnen hebben.
Ook in de situatie dat er veel minder mensen op
kantoor aanwezig zijn, moet je immers kunnen
vertrouwen op de BHV.

Wist je dat steeds meer BHV’ers hun
competenties óók op straat, in de winkel of
tijdens het sporten beschikbaar stellen?

We kennen de slogan nog wel “Een slimme meid is
op haar toekomst voorbereid”. Ga dus met elkaar in
gesprek, wees je bewust van je werkomgeving, denk
mee en houd je aan de maatregelen. Ook BHV’ers
doen er verstandig aan om met een professionele
blik te kijken naar de huidige omstandigheden en van
tevoren na te denken welke invloed dit heeft op een
inzet, welke maatregelen vooraf genomen kunnen
worden, zodat ook de BHV’er veilig en vol vertrouwen
hulp kan verlenen.

De BHV’er doet het ook voor jou;
daar kun je op vertrouwen!
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Tips en inspiratie voor de
organisatie van de Dag van de BHV
Maandag 1 november 2021 vieren we alweer het 10-jarig jubileum van de Dag van de BHV. Doe mee en bedenk nu
vast hoe in jouw organisatie aandacht kan worden gegeven aan deze dag. Op www.dagvandebhv.nl vertellen we
meer over de Dag en geven we je alvast verschillende tips en adviezen om jouw Dag tot een succes te maken.
Organisaties die in 2019 aandacht besteedden aan de Dag van de BHV deelden
op hun socials o.a. onderstaande activiteiten.

#dvdbhv #dagvandebhv

Deel ook jullie activiteiten en gebruik daarbij
de hashtag #dvdbhv en tag ons
12
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Werkgevers vertellen

“Dan
vertrouw
ik op jou”

“PostNL hecht grote waarde aan een veilige
werkomgeving. De BHV’ers zijn daar een
onmisbare schakel in. Het bedrijf telt een
kleine 1.000 bedrijfshulpverleners en zijn te
vinden op voorbereidingslocaties, sorteercentra brieven, de pakkettensorteercentra
en kantoren. Ze bieden snel hulp, schakelen externe hulpverleners in en begeleiden
collega’s en bezoekers bij ontruimingen. En
dat gebeurt ook in tijden van corona, maar
wel op aangepaste manier om de RIVM-regels te kunnen volgen. Zo zijn verschillende
oefeningen gewijzigd om de onderlinge afstand van 1,5 meter te kunnen waarborgen.
En er worden online trainingen aangeboden
zodat de BHV’ers alle aangepaste regels

We willen op de Dag van de BHV dan ook
onze BHV’ers bedanken door middel van
een lofzang, die alle BHV’ers persoonlijk
toegestuurd wordt (coronaproof) via de
e-mail. Later deze Dag zal de lofzang ook
op de interne nieuwssite geplaatst worden.
Deze muzikale verrassing wordt verzorgd
door Lofzangers.nl en is speciaal geschreven voor ProRail.”

Wat betekent dit voor opleiders, hoe
wordt hier op de werkvloer mee omgegaan en welke dilemma’s leven bij
BHV’ers?

Brancheprotocol BHV-, EHBO-, reanimatie
en veiligheidscursussen tijdens Covid-19
pandemie
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“Binnen het RDW heeft de BHV ook tijdens deze coronacrisis een belangrijke rol
om toe te zien op de veiligheid van medewerkers en onze bezoekers. Op alle 21
locaties wordt vooraf wekelijks op basis
van een rooster zorggedragen voor voldoende aanwezigheid van de BHV’ers. Ze
zien mede toe op het juiste gebruik van
beschermingsmiddelen en spreken mensen hierop aan. Hiermee blijkt juist in deze
periode ook hier weer de toegevoegde
waarde van de BHV.”
Lofzang in weerbarstige tijden
“Sinds het begin van de coronacrisis werken ProRailers zoveel mogelijk thuis, maar
dat is niet voor iedereen mogelijk. Onze
operatie gaat 24/7 door. De inzet van
BHV’ers in de operatie is ongewijzigd, op
de kantoren die open zijn wordt ook inzet
van BHV’ers gevraagd. In coronatijd vraagt
dit continue aanpassen en is op sommige
momenten ook spannender. ProRail waardeert BHV’ers in deze tijd nog meer.

Ook in deze coronatijden geldt de
wettelijke maar vooral ook de morele plicht om ervoor te zorgen dat
de bedrijfshulpverlening op peil is.
Je moet er immers op kunnen vertrouwen dat de BHV is geregeld, dat
het kennisniveau up-to-date is en
dat de BHV’er zich veilig voelt om
adequaat te kunnen handelen bij
een calamiteit.

Download
Protocol

leren en kunnen toepassen. Het vraagt
flexibiliteit en creativiteit van ons allemaal
in deze uitdagende tijden.”

Opleiders adviseren
“Het blijven oefenen van praktische vaardigheden is essentieel om als BHV’er adequaat en effectief hulp te kunnen verlenen.
Tijdens de eerste lockdown heeft Crisicom
dan ook mede het initiatief genomen om
samen met collega opleiders als Quinton,
kennispartners en certificerende partijen
als het NIBHV, Het Oranje Kruis, het Rode
Kruis, de NRR en de brancheorganisatie
BVBN te komen tot een gezamenlijk opleidingsprotocol. Het resultaat is een brancheprotocol dat alle opleidingsinstituten
heldere richtlijnen geeft om op veilige en
verantwoorde wijze EHBO- en BHV-trainingen te kunnen verzorgen.

Als opleider zijn wij ontzettend blij met het
vertrouwen dat we, ook met de aanvullende maatregelen van 13 oktober, veilig en
verantwoord kunnen blijven trainen. Want
ook nu is het (blijven) oefenen en toetsen
van praktische vaardigheden essentieel
om als BHV’er adequaat en effectief hulp
te kunnen verlenen bij een calamiteit en te
handelen bij een brand en/of ontruiming.
Werknemers moeten er immers altijd op
kunnen vertrouwen dat bedrijfsprocessen
veilig zijn, dat op werkplekken de veiligheid
is geborgd en dat er aandacht is voor situaties waarin de veiligheid wordt bedreigd.”

BHV-ers zeggen
“Al onze BHV’ers hebben een eigen set
met beschermingsmiddelen gekregen.
Heel fijn! Op die manier kan en durf ik
veilig hulp te verlenen.”
“Corona of niet, ik doe wat ik kan om
een ander te redden.”
“Helaas mag ik als BHV’er momenteel
geen reanimatie meer doen vanwege
risico’s op corona, tenminste dat wordt
aangeraden. Geloof mij, mocht ik er
tegenaan lopen -wat ik niet hoop- kan
ik niet toekijken en niet alles doen om
iemand te redden...”

“Vanmorgen kregen wij een melding
van een reanimatie. Ter plaatse waren
twee bedrijfshulpverleners al aan het
reanimeren. Wat stoer en goed dat zij
gelijk handelden. Niet iedereen reageert
zo. Dikke pluim!”
“Voor de ogen van... Collega stort in
elkaar, raakt hard de grond en het is
direct duidelijk menens. 112 gebeld,
alles komt op gang, behalve beademing,
ondanks een blauwe kleur van het gelaat. Obstructie is het niet. Helaas komt
collega te overlijden en collega BHV
gekneveld door spijt.”

“Mijn eigen veiligheid staat voorop. Ik
houd me aan het handelingsadvies dat
is er niet voor niets!”
“Afgelopen week 2 oproepen gehad van
hartslag.nu, beide keren niet hoeven te
reanimeren, gelukkig want eigenlijk ben
ik wel bang om te gaan.”
“Veiligheid is een groot goed. Niet alleen op straat maar ook op kantoor.”
“BHV op afstand en tegelijk dichtbij..
Klant kwam lelijk ten val, haar ondanks
de maatregelen gelukkig goed en met
een veilig gevoel kunnen helpen”
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Samen staan we sterk

Hou vol!

Op het moment dat dit magazine uitkomt,
heeft het ziekenhuis indrukwekkende maanden achter de rug en loopt het aantal corona
patiënten weer verder op. In de eerste periode zijn in Helmond een grote stroom aan
coronapatiënten opgenomen geweest. De
corona-pandemie zorgt voor grote veranderingen in de zorg en dus ook in het Elkerliek
ziekenhuis.

Sabine Kempers, Arbo coördinator/ Preventiemedewerker en Hoofd BHV
bij het Elkerliek Ziekenhuis
‘En dan opeens is alles anders’ Sabine Kempers, Arbo coördinator en Hoofd BHV bij
het Elkerliek Ziekenhuis neemt ons mee in haar ervaringen en vertelt over het trainen
en oefenen van de BHV’ers tijdens corona.
Sabine Kempers staat sinds 2013 aan het hoofd van de BHV van het Elkerliek Ziekenhuis.
Het team bestaat uit 30 BHV’ers die 24 uur per dag, zeven dagen in de week beschikbaar
zijn als het werk het toelaat. Daarnaast zijn ook 120 assistent BHV’ers actief. Zij zijn onder
werktijd oproepbaar. Samen zorgen ze er voor dat binnen twee minuten na een alarm
minimaal twee personen aanwezig zijn voor een eerste inzet. Samen staan zijn voor
de veiligheid van de patiënten, bezoekers, collega’s en natuurlijk hun eigen veiligheid.

Maart
Toen het coronavirus begin maart
om zich heen greep was opeens alles
anders. Oefeningen werden geannuleerd, er werd niet meer getraind met
kleine blusmiddelen en ook de jaarlijkse ontruimingsoefening konden niet
doorgaan. Zoveel mogelijk collega’s
werkten vanuit huis en afdelingen
werden hermetisch afgesloten. Zo’n
eerste periode voelt heel onwerkelijk,
het overkomt je eigenlijk.. Gelukkig
kwam al snel het besef en de vraag:
hoe is het gesteld met de veiligheid
en What If… Doordat onze crisiscoördinator ook waarnemend Hoofd BHV
is waren de lijntjes kort en kwam de
informatie-uitwisseling gelukkig snel
op gang.

Mei
Gedurende de lockdown hebben we
overlegd op welke wijze we onze trainingen zo snel mogelijk weer veilig
kunnen hervatten. We startten met
het anders inrichten van de ruimtes
zodat er te allen tijde 1,5 meter afstand gehouden kan worden.
Op 18 mei kwamen we als BHV’ers
voor het eerst weer bij elkaar voor
een ‘oefenavond’. Misschien toeval,
ook 18 BHV’ers present. Het voelde
heel goed om elkaar weer te zien en
ervaringen te delen! We werken toch
in een organisatie van ruim 2.400 medewerkers en hebben daarin allemaal
andere taken.

Sommigen zagen dagelijks van dichtbij
het leed en droegen de zorg voor corona patiënten, anderen werden geconfronteerd met onmacht, verdriet en
irritaties van familieleden of bezoekers
over de maatregelen. Deze gesprekken onder elkaar zorgden voor veel
verbondenheid en positieve energie.
Als afsluiting van de avond deden we
een gebouwverkenning waarbij we in
tweetallen letters moesten verzamelen. Hiervan maakten we gezamenlijk
een zin waarmee we al onze collega’s
‘een hart onder de riem’ wilden steken.

Juni
Op 11 juni zijn we weer gestart met
een praktijktraining met kleine blusmiddelen. Deze training aan collega’s
uit het ziekenhuis wordt door de BHV
zelf verzorgd. Om veilig te kunnen trainen pasten we o.a. de groepsgrootte
aan en gaven we de oefening op een
andere manier vorm. Het is even een
andere manier van oefenen maar met
een mondelinge toelichting kom je
ook een heel eind.

September
3 september hadden we weer een
oefenavond voor onze BHV’ers en
wederom hebben we in kleine groepjes gewerkt aan incidenten met leuke ensceneringen. Om de anderhalve
meter in acht te nemen benoemden
we wat we zouden doen i.p.v. direct te
handelen. Een dochter van een collega
wilde wel graag slachtoffer zijn dus
met een levend voorbeeld hadden
we weer een leerzame avond. De komende maanden werken we met een
alternatieve vorm van de ontruimingsoefeningen. Aan de hand van draaiboeken bespreken we de scenario’s en
bekijken deze op het beeldscherm en
tekenen op een white board.

Al met al beleven we een hele uitzonderlijke tijd waarin veel van BHV’ers wordt gevraagd. Wat betreft oefeningen moeten we gewoon ‘omdenken’, maar dan lukt het ook. De ervaring zal het leren in hoeverre we terug kunnen naar het “oude”. Daar hoop ik -en
met mij velen anderen- wel op.”
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BHV’er
van het Jaar
2019

Op maandag 2 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.

De jury moest in 2019 een keuze maken uit 19 unieke en prachtige
nominaties, die geheel geanonimiseerd bij hen waren aangeleverd.
Zij kenden onafhankelijk van elkaar punten toe aan de nominaties, die
resulteerden in een winnaar met stip: Marlies Venema.
Als de cijfers zijn verwerkt, zien we een prachtige Top 3, met een winnaar
die in punten heel stevig bovenaan staat. Er is geen twijfel mogelijk:
het Elkerliek Ziekenhuis heeft na de uitverkiezing van Ad Geluk in 2014
alweer een BHV’er van het Jaar in de gelederen!

Uit het juryrapport
De belangrijkste overweging van de jury is
het feit dat Marlies in meerdere opzichten
de steun en toeverlaat is van haar Hoofd
BHV. Marlies zorgt ervoor dat alles dat betrekking heeft op BHV, op rolletjes loopt.
Ook vanuit die rol en functie is dit precies
hetgeen dat aansluit op het thema van
2019: “Dan vertrouw ik op jou.”
Uit de nominatie blijkt de brede betrokkenheid van Marlies bij de veiligheid van
personen. Door haar kennis en gedrevenheid levert zij een meer dan belangrijke bijdrage aan het gemotiveerd en enthousiast
houden van de BHV’ers van het Elkerliek
Ziekenhuis. Zelf is zij sinds 1997 BHV’er en
is bij iedere inzet - ook tijdens de avond-,
nacht- en weekendoproepen - paraat.
Daarnaast instrueert en enthousiasmeert
zij haar BHV-collega’s en is zij de drijvende
kracht achter oefeningen.
De jury stelt dat niet genoeg kan worden
benadrukt hoe belangrijk een “motor” is
voor het goed functioneren van de BHV-organisatie. Al met al een BHV’er om trots
op te zijn en waar je graag op vertrouwt
als organisatie.”
De jury hoort pas na de uitverkiezing de
rest van het verhaal van Marlies: Sabine
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Kempers, die haar voordraagt, vertelt dat
deze waardering extra veel betekent omdat begin mei bekend werd dat Marlies
ongeneeslijk ziek is. Zo krijgt een anoniem
verhaal voor de jury een verdrietig gezicht.

De uitreiking
Het Elkerliek Ziekenhuis is terecht zeer
trots op een tweede winnaar en maakt de
uitreiking tot een mooi feest. Het gezin van
Marlies én haar moeder zijn getuige van
de uitreiking door juryvoorzitter Ton Baas.
De zaal staat vol met enthousiaste collega’s
en ook de Raad van Bestuur is aanwezig
en houdt een speech. Ambassadeur Erik
Akerboom was via een videoboodschap
aanwezig om Marlies te complimenteren
met haar inzet en de eretitel van BHV’er
van het Jaar 2019.

Sabine Kempers vertelt zeer bewogen over
de reden waarom zij Marlies genomineerd
heeft en waarom ze zo trots is: ‘Niets is
haar te veel, ze heeft een inzet van 110%.
Zij is een voorbeeld voor velen. Dit mag
niet vergeten worden: wat ons betreft mag
daar wel landelijke belangstelling voor zijn’.
Zelfs een paar dagen voor de uitreiking was
Marlies nog betrokken bij een inzet. Op
het parkeerterrein was er sprake van een
autobrand, die snel om zich heen greep. Er
zijn twee auto’s uitgebrand en twee andere
auto’s beschadigd. Marlies draaide volledig
mee met de inzet en heeft zich over de
patiënten en bezoekers ontfermd waarvan
de auto’s zijn uitgebrand en beschadigd
zijn geraakt.

We hebben Marlies op deze dag leren kennen als een sprankelende
persoonlijkheid, die met enthousiasme haar collega’s meenam in haar
overtuiging dat BHV ontzettend belangrijk is. We waren dan ook
zeer geraakt door het verdrietige bericht dat Marlies Venema op
4 augustus jl. is overleden.
We wensen haar naasten veel sterkte toe.

Broodje
BHV 2020

”Ontruimingspunt-je”
Ingrediënten

Bereidingswijze:

* Focaccia (kan evt. vervangen worden
door triangel broodje)

* Creamy pesto rosso sauce (Hellman’s)
* Handje rucola
* Flinterdunne salami plakjes, ca. 50
gram
* Grove flakes Parmezaanse kaas
* 6 kerstomaatjes in plakjes gesneden
(+ een halve voor bovenop)
* 4 seizoenen peper
Ontruimingspunt-je vegetarisch
* vervang de salami voor Quorn
vegetarische pepperoni
Ontruimingspunt-je vis
* vervang de salami voor stukjes
tonijn op water (uit laten lekken

Bak de focaccia desgewenst af en snij de
focaccia open. Smeer beide helften in met
creamy pesto rosso sauce. Beleg een helft met
rucola. Strooi de helft van de kaas flakes er
over en sprenkel er nog wat saus op. Verdeel de
helft van de salami en de kleine plakjes tomaat
er over en bestrooi dat met versgemalen
4-seizoenen peper. Herhaal dit nog eens met
kaas flakes, salami, tomaatjes en een beetje
peper. Leg de andere helft op de focaccia.
Garneer met een beetje rucola en spies een
feestelijke prikker met een half tomaatje in de
punt.

k
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a
eet sm
www.xindao.nl

Met dank aan:
Marty Bax - Kitchen manager
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“Zo ongelofelijk
fijn dat jullie ons
hebben willen
helpen in deze
coronatijd!”

NIEUWS
Alle treinstations krijgen AED’s
ProRail en NS plaatsen volgend jaar in
samenwerking met de Hartstichting 450
AED’s bij 350 treinstations. Bij een hartstilstand is de kans op overleven het grootst
als een reanimatie binnen de eerste zes
minuten start met de inzet van een AED.
Dat is nog niet in heel Nederland mogelijk.
Door het aanbod van AED’s uit te breiden
naar alle stations willen ProRail en NS een
bijdrage leveren aan een landelijk dekkend
AED-netwerk.

Rowena Weijers, medewerker Facilitair Services Zoetermeer
‘Dat er altijd iets kan gebeuren, blijkt maar weer.’ Rowena Weijers, medewerker Facilitair
Services bij RDW in Zoetermeer vertelt over de BHV op het kantoor in Zoetermeer en
twee recente incidenten waarbij de BHV’ers te hulp zijn geschoten.

“Ook op het RDW kantoor in Zoetermeer
werkt het merendeel van de collega’s thuis.
Toch zijn er dagelijks zo’n 25-30 medewerkers aanwezig om bijvoorbeeld klanten
te helpen met vraagstukken rondom hun
vaar- of voertuigen. Koop je bijvoorbeeld
een boot dan moet je het vaartuig bij de
RDW laten registreren (inschrijven) en op
naam zetten om ermee te kunnen varen
in Nederland.
Omdat de veiligheid van onze klanten en
medewerkers voorop staat, zijn er ook met
een minimale bezetting altijd voldoende
BHV’ers aanwezig. Dat aantal wordt steeds
afgestemd op het aanwezige collega’s. Het
Hoofd BHV is altijd in de buurt om bij problematische situaties in te grijpen. Aan het
begin van deze periode hebben we gelijk
actie ondernomen door de maatregelen
en mogelijke scenario’s met het team BH-
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V’ers te bespreken. Zo zijn er afspraken
gemaakt over het gebruik van de AED en
van persoonlijke beschermingsmiddelen als
mondkapjes, handschoenen en desinfectie.
Dat er altijd iets kan gebeuren en het maar
goed is dat er altijd BHV’ers aanwezig zijn,
hebben we de periode tijdens twee incidenten ondervonden. Een paar weken
geleden werd plots één van onze collega’s
onwel met hevige hoofdpijn en misselijkheid. Gelukkig schoot één van de BHV’ers
te hulp en belde de andere de ambulance.
De collega is door een ambulancebroeder
onderzocht en er bleek sprake van acute
spit. Voor de eerste opvang en de begeleiding was het ontzettend fijn dat onze
BHV’ers direct in actie kwamen.
Niet alleen voor onze collega’s, maar ook
voor onze klanten zijn de BHV’ers goud

waard. Onlangs liep een ouder stel op de
parkeerplaats, waarbij de man in elkaar
stortte. De gealarmeerde BHV’ers waren
snel ter plaatse en hebben het stel mee
naar binnen genomen. Terwijl de ambulance werd gebeld, is netjes geïnventariseerd
of er sprake zou kunnen zijn van corona.
Toen de ambulancebroeders arriveerden
waren ze heel blij dat dit al was gecheckt.
Meneer bleek eerder een TIA te hebben
gehad en was nu onwel geworden door
de hartritmestoornissen. De echtgenote
heeft achteraf laten weten dat het nu goed
met hem gaat en ze enorm blij zijn dat ze
zo snel en goed geholpen zijn.
Voorzichtigheid blijft zowel voor de aanwezige medewerkers als voor klanten voorop
staan. Bij corona gerelateerde klachten
wordt dan ook geen enkel risico genomen.
Toen een klant met flinke coronaverschijn-

selen (hoesten, zweten en lijkblijk) zich bij
de balie meldde is hij door een BHV’er met
beschermende kleding benaderd en naar
huis gestuurd. Daarna is die omgeving goed
schoongemaakt.
Ik spreek ook namens mijn collega’s als ik
zeg dat het een heel veilig gevoel geeft dat
er altijd iemand aanwezig is die weet hoe
te handelen bij een calamiteit.

Bron: ProRail

De AED’s zijn straks 24/7 beschikbaar en
worden aangemeld bij het reanimatieoproepsysteem HartslagNu. Op de vijftig
grotere stations is nu al minimaal één AED
aanwezig. Ook op deze stations voegen
ProRail en NS AED’s toe aan HartslagNu.

Planning
ProRail en NS zijn het aanbestedingstraject gestart voor de levering van de AED’s
en zijn begonnen met het bepalen van de
gewenste locaties op de stations. Naar verwachting start het plaatsen van de nieuwe
AED’s begin 2021
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Wij steunen
Dag van de BHV,
u ook?
Initiator:

Partners:

Business Sponsoren:

Laat weten dat je er bent!

22

www.dagvandebhv.nl

