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1. BHV en corona 

 
De coronacrisis heeft invloed op het aantal aanwezige medewerkers en BHV-ers bij 
bedrijven en organisaties. Ook nu kan er een incident of brand voorkomen.  
De BHV-organisatie moet flexibel inspelen op de huidige situatie waarbij de veiligheid en 

gezondheid van alle medewerkers voorop staat. 
 
 Dit addendum heeft tot doel om de BHV-organisatie en haar inzetactiviteiten zoveel 

mogelijk in de pas te laten lopen met de huidige Coronamaatregelen. 
Vele onderdelen in het ontruimingsplan blijven zoals deze nu beschreven zijn.  
 
We beschrijven in ons addendum: 

 
o basisregels voor iedereen; 
o hulpverleningsregels tijdens de ‘coronacrisis’; 
o taakkaarten personeel en BHV-functionarissen. 

 

 

1.1 Leeswijzer (lijst van afkortingen) 
 

BHV-plan Bedrijfshulpverleningsplan. 
OP Ontruimingsplan. 
H-BHV Hoofd Bedrijfshulpverlening (Zakelijk Manager Energiehuis). 
C-BHV Coördinator BHV (Operationeel leidinggevende BHV-organisatie) 
P-BHV Ploegleider BHV 

BHV-er Bedrijfshulpverlener. 
BMI Brandmeldinstallatie. 
BMC Brandmeldcentrale. 
BWP Brandweerpaneel. 
PAC Particuliere alarmcentrale. 
VP Verzamelplaats geëvacueerde. 

 

 

 
1.2 Ondertekening addendum 
 
 
 

Namens Schouwburg Kunstmin 
 
 
Naam:     
 
Functie:      

 

 
Datum:  ………………………………………………………………………………… 
 
 

 

Handtekening:  …………………………………………………………………………………  
 

 
 
 
 
  

Dit addendum is vervaardigd door KLS/Van den Berg B.V., Eindhoven, Nederland. 0031-402800178; info@klsvandenberg.nl 
Niets uit deze uitgave mag, zonder toestemming van de vervaardigers, gebruikt worden buiten de, onder de opdrachtgever vallende, 

organisatie. 

mailto:info@klsvandenberg.nl
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2. Update vanuit de regering 

 
 
2.1 Basisregels voor iedereen. 
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3. Hulpverleningsregels tijdens de ‘Coronacrisis’. 

 
Stel, je moet vandaag, morgen of op korte termijn in actie komen als BHV-er. Zijn er i.v.m. 
corona speciale aspecten waarop je moet letten als BHV-er? 
Het advies aan BHV-ers is om zich aan de richtlijnen van het RIVM te houden, deze zijn als 

volgt. 
  

➢ Was je handen regelmatig, 

➢ schud geen handen, 

➢ gebruik papieren zakdoekjes, 

➢ hoest en nies in de binnenkant van je elle boog en 

➢ probeer tijdens een reanimatie/hulpverlening niet je gezicht aan te raken. 

➢ handhaaf bij eerste hulp zoveel mogelijk de hygiënevoorschriften. 

➢ was de handen en eventueel andere plekken die in contact zijn geweest met het 
slachtoffer goed met zeep, probeer uw gezicht niet aan te raken voor u uw handen 

heeft gewassen. 

➢ neem eventueel gebruikte medische apparatuur (AED) af met alcohol. 

 

 
3.1 Persoonlijke beschermingsmiddelen. 
 

We gebruiken tijdens de coronacrises de BHV-ers persoonlijke beschermingsmiddelen als 
we de 1.5 meter grens absoluut moeten verbreken. 
Het setje bestaat uit: 

- mondkapje; 

- 2 paar handschoenen; 

- veiligheidsbril; 

- mogelijk aangevuld met een tube ontsmettingsmiddel voor eigen gebruik. 

 
 

 
3.2 Het verlenen van eerste hulp ten tijden van crisis. 

 
 
3.2.1  Reanimeren tijdens de coronacrisis. 
 

De COVID-19 pandemie die begin maart 2020 ook Nederland in volle hevigheid heeft 
getroffen, heeft geleid tot aangepaste richtlijnen om hulpverleners en slachtoffers zo goed 

mogelijk te beschermen. Nu de verspreiding van het virus is afgenomen en het aantal 
besmettelijke mensen volgens het RIVM flink is gedaald, is de kans op een besmetting zeer 
klein geworden. Daarom heeft de NRR in overleg met AZN (Ambulancezorg Nederland), de 
NVMMA (Nederlandse Vereniging van Medische Managers Ambulancezorg), het RIVM en 
HartslagNu het advies voor tijdelijke aanpassing van de reanimatierichtlijnen (10 april 
2020) herzien. Naar het oordeel van de deskundigen van deze organisaties is het 
verantwoord en derhalve belangrijk dat we de reanimatiezorg weer terugbrengen naar de 

eerder bestaande praktijk. 

 
De hulpverlener wordt dringend geadviseerd NIET te reageren wanneer: 
 
1) De hulpverlener positief getest is op COVID-19 en zolang hij/zij door GGD/RIVM als 

besmettelijk wordt beoordeeld.  
 

2) De hulpverlener één of meerdere klachten heeft die passen bij besmetting met het 
coronavirus. 

 
3)  De hulpverlener huisgenoot is van iemand met één of meerdere klachten die passen 

bij besmetting met het coronavirus en volgens de adviezen van het RIVM thuis dient te 
blijven. 
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3.2.2  Hulpverlening aan een slachtoffer. 
 

 

Terug naar normale richtlijn 
 
Voor de basale reanimatie (BLS) geldt vanaf nu dat het advies is deze weer uit te voeren 
volgens de normale richtlijn inclusief beademen tenzij de centralist van de meldkamer 
ambulancezorg anders aangeeft.  
 
Voor alle reanimaties gelden de volgende aandachtspunten. 

 

➢ Voordat u start met de hulpverlening doet u eerst uw persoonlijke beschermings- 
middelen aan. 

➢ Heeft het slachtoffer geen ademhaling (alleen kijken): Bel direct 112 

➢ Vraag de meldkamercentralist of van de normale richtlijnen moet worden afgeweken.  

➢ Hanteer zo mogelijk; de (hygiëne)maatregelen zoals de overheid deze adviseert.  

➢ Beperk in alle gevallen het aantal BLS-hulpverleners dat zich met de daadwerkelijke 
reanimatie bezighouden tot het minimum. Maximaal twee hulpverleners bij het 
slachtoffer, anderen staan op meer dan 1,5 meter afstand.  

➢ Was na een reanimatie je handen en polsen met water en zeep. Als alternatief kan 
handenalcohol gebruikt worden. Dit kan eventueel bij de ambulance of een eventuele 
ander aanwezig hulpverleningsvoertuig.  

➢ Hulpverleners die in de dagen/weken na de reanimatie klachten krijgen die mogelijk 
duiden op COVID-19 kunnen zich laten testen. 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen.  

  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen
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4. BMI en alarmeringsprocedure interne alarmering 

 
 
4.1 Brandtechnische installaties. 
 

Ons pand beschikt over een gecertificeerde brandmeld- ontruimingsinstallatie met een 
volledige bewaking (handbrandmelders en automatische melders). 

 
Aan de brandmeldcentrale zit het volgende gekoppeld: 
• Geografisch brandpaneel  > Biesboschstraat; 
• Tekstpaneel   > Infobalie; 

> Kassaruimte Brandstof; 

> Bibelot; 
> Dienstingang. 

 
Brandmelding 
 

Bij het inkomen van een automatische brandmelding en/of een handbrandmelding geven 

de ‘tekstpanelen brandmelding’ een alarmsignaal, ook gaat het ontruimingsalarm af in het 
betreffend bouwdeel en het centrale deel van het pand. 
 
De brandmelding komt ook binnen op de portofoons. 

 
Ontruimingsinstallatie 
 

Activering van het ontruimingssignaal in de sector waar een brand gedetecteerd wordt, 
geschiedt automatisch. 
 
Het ontruimingsalarm kan ook handmatig ingeschakeld worden via het bedienings- en 
signaleringspaneel bij de receptie en bij enkele tekstpanelen. 
 
Het ontruimingssignaal bestaat uit gesproken tekst (Nederlands, Duits en Engels) 

afgewisseld met een het slow-whoop ontruimingssignaal. 

 
 
4.2 Interne alarmering bij geen activiteiten. 
 
4.2.1 Alarmering bij brand. 

 
- Bij een automatische of handbrandmelding gaat in betreffende sector en het centrale 

deel het ontruimingsalarm. Door dit ontruimingsalarm worden de BHV-ers in deze sector 
gealarmeerd. 
 

- De coördinatoren BHV krijgen het brandalarm binnen op hun portofoon. 
 

- Een brandmelding komt ook binnen op het tekstpaneel in de receptie. 
 
4.2.2 Alarmering bij calamiteit anders dan brand. 
 

-  Een calamiteitmelding anders dan brand, denk aan acute ziekten, ongeval, oproer, 

gijzeling, instorting, overstroming, gaslek, e.d. komen mondeling of telefonisch, via 
het intern alarmnummer >9999< binnen bij de receptie of bij geen bezetting van de 

receptie op de DECT-telefoon van de coördinator BHV. 
 De receptie / coördinator –BHV zal vervolgens de BHV-ers alarmeren via de portofoon. 
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4. Taken medewerkers en BHV-organisatie 
 
 
4.1 Taken personeel. 

 
 
4.1.1 Algemeen. 
 

• Was uw handen regelmatig 
o Min. 20 seconden lang met water en zeep, daarna handen goed drogen 
o Voordat u naar buiten gaat, als u weer thuis komt, als u uw neus heeft gesnoten, 

natuurlijk voor het eten en nadat u naar de wc bent geweest. 
 

 
 

• Hoest en nies in de binnenkant van uw ellenboog. 

• Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg  
o Was daarna uw handen 

• Schud geen handen 

• Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen  
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5. Taakkaarten 

 
5.1 Taakkaart medewerkers / huurders 
 
➢ Tijdens een noodsituatie is het niet altijd mogelijk om de 1½ meter afstand van elkaar te 

handhaven. 
➢ Probeer daarom om bij een ontruiming, de evacuees naar een veilig brandcompartiment te 

brengen (meestal gekenmerkt door automatisch dichtvallende deuren). Hier bent u langere tijd 
veilig. 

➢ In dit brandcompartiment en bij verdere evacuatie is het makkelijker om evacuees te 
verplaatsen met inachtneming van eigen Corona-veiligheid en de 1½ meter afstand van elkaar. 

 

Ontdekken van rook / brand    

➢ Druk de handbrandmelder in 
➢ Indien mogelijk sluit u de deur van de ruimte waar rook en/of brand is 
➢ Meld de brand via het intern alarmnummer ‘9999’ 

➢ Geef door: >  locatie 
 >  aard en grootte van de brand  

➢ Verlaat via de kortste vluchtroute het pand en ga naar de verzamelplaats ‘Energieplein’ 
➢ Onderweg naar- en op de verzamelplaats houdt u 1½ meter afstand van elkaar 
➢ U krijgt verdere instructies van de BHV 

 

Ontruiming    

➢ U wordt gealarmeerd door de BHV of door het ontruimingsalarm 

➢ Indien mogelijk, schakel elektrische apparaten uit en berg belangrijke papieren op 

➢ Verlaat via de kortste vluchtroute het pand en ga naar de verzamelplaats ‘Energieplein’ 

➢ Gebruik van de vlucht trappen (indien mogelijk) 
 >  houd 1 ½ meter afstand van elkaar houden 
 > loop aan de rechterzijde van de trap 
 > laat vluchtenden vanuit andere verdiepingen inritsen 
➢ U bent in een veilig brandcompartiment 

 > Zorg voor 1 ½ meter afstand van elkaar 
 
➢ U krijgt verdere instructies van de BHV 

 

Calamiteit (zieke / ongeval)    

➢ Alarmeer een BHV-er of meld de calamiteit via het intern alarmnummer ‘9999’ 
➢ Geef door; > locatie 

  > aard calamiteit (ziekte, ongeval, anders) 
 

Zieke of slachtoffer 
➢ Benader slachtoffer tot op 1½ meter 
➢ Controleer bewustzijn;  LUID EN DUIDELIJK AANROEPEN (kijk of de persoon reageert) 

➢ Controleer ademhaling; KIJKEN OF BORST / BUIK OP EN NEER GAAT 
 
Bewustzijnsstoornis; 

-  Bel 112 (of via het intern alarmnummer ‘9999’) 
- Blijf weg van het gezicht 

 

Bij bewustzijn; 
-  Verzamel informatie 
- Geef deze door aan de BHV-er / ‘9999’ 

 
EHBO handelingen; 

-  Indien mogelijk, slachtoffer zelf laten doen 
Alleen indien strikt noodzakelijk zelf handelingen verrichten 
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5.2 Taakkaart receptie (Coördinator BHV) 

 
➢ Van maandag t/m zaterdag, tussen 09- en 23:00 uur is de receptie bemand 
 

➢ De receptie vervult bij een calamiteit de taak van Coördinator BHV 
 

➢ Deze Coördinator BHV heeft, vanuit de receptie, de operationeel leiding over alle BHV-ers 
binnen het Energiehuis 

 

➢ Een eventueel aanwezige tweede persoon neemt de receptietaken op zich en ondersteunt de 

Coördinator BHV. 
 

➢ Tijdens een noodsituatie is het niet altijd mogelijk om de 1½ meter afstand van elkaar te 
handhaven. 

 

➢ Probeer daarom om bij een ontruiming, de evacuees naar een veilig brandcompartiment te 
brengen (meestal gekenmerkt door automatisch dichtvallende deuren). Hier bent u langere tijd 

veilig. 
 

➢ In dit brandcompartiment en bij verdere evacuatie is het makkelijker om evacuees te 
verplaatsen met inachtneming van eigen Corona-veiligheid en de 1½ meter afstand van elkaar. 

 

Algemene taken receptie (09- / 23:00 uur)    

 
➢ Heeft de calamiteitportofoon bij zich >>kanaal-1<< 
➢ Heeft de DECT-telefoon receptie bij zich 

➢ Houdt bij / voert uit 
 > welke PL-BHV zich gemeld heeft en een portofoon heeft 
 > belt huurder als zich geen PL-BHV van die huurder meldt 
 > doet melding aan het H-BHV indien huurders zich niet houden aan afspraken mbt BHV 

➢ Houd u aan de hulpverleningsrichtlijnen >zie hieronder< 

Calamiteitmelding via DECT/portofoon  

➢ Controleer de calamiteitmelding 

➢ Neem EH-materiaal/AED mee bij medische problemen 
➢ Blijf op 1½ meter afstand van elkaar 

Van OH-BHV /PL-BHV krijgt u verdere instructies 

 

Algemene taken tweed receptiemedewerker    

 
➢ Neemt telefoon over en werkt inkomende telefoontjes kort en zakelijk af 
➢ Vertelt gasten 

> de 1½ meter te respecteren 
> om naar de verzamelplaats te gaan (Energieplein) 
> laat niemand meer het gebouw betreden 

➢ Ondersteunt de Coördinator BHV (C-BHV) 

➢ Maakt een tijdsverslag van opdrachten C-BHV 
➢ Voert verdere instructies uit van de C-BHV 

 
 

Overdracht taak C-BHV om 23:00 uur    

 
Voor einde van zijn dienst, dient de receptie het volgende te hebben gedaan: 
 
- dient (in overleg) een ploegleider van één van de huurders aan te wijzen als ‘coördinator BHV 

bij calamiteiten’; 
- hij dient er voor te zorgen / controleren dat de portofoons van alle P-BHV op kan. 1 staan. 
- dat de aangewezen coördinator de beschikking heeft over de DECT-telefoon van de receptie. 

 

 
Zie achterzijde 
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Taken bij brandalarm en calamiteit    

➢ Algemeen 
>  09- / 23:00 uur. Receptie medewerker is C-BHV. Geeft leiding vanuit de receptie 

> 23:00 uur tot sluiting is de d.d. BHV-er van de huurder de C-BHV. Hij geeft leiding van uit de 
buurt van de calamiteit 

➢ Zorg dat u herkenbaar bent als C-BHV 
➢ Stel u op de hoogte van de brandmelding 
➢ Geef leiding aan de BHV-ers 
➢ U heeft aandacht voor / geeft opdrachten 

> inzet BHV-ers 
> contact met de PAC 
> contact met de brandweer 
> opvang en gidsen brandweer 
> ontruiming (gedeeltelijke of gehele ontruiming) 
> bewaking garderobe en ingangen 
> bezetting van de verzamelplaats 

➢ Gebruik van vlucht trappen (indien mogelijk) 

 >  dat vluchtenden 1 ½ meter afstand van elkaar houden 
 > dat vluchtenden aan de rechterzijde van de trap lopen 
 > dat vluchtenden vanuit andere verdiepingen kunnen inritsen 
➢ In een veilig brandcompartiment 

> Zorg voor 1 ½ meter afstand van elkaar 
 

EHBO - ongeval  

Laat BHV-ers persoonlijke beschermingsmiddelen dragen (handschoenen, masker en bril). 

 
➢ Benaderen van het slachtoffer tot op 1½ meter 

➢ Zorg dat er niet meer dan maximaal 2 personen tegelijkertijd bij het slachtoffer zijn 

➢ Laat de vitale functies controleren d.m.v. kijken op afstand 

Bewustzijnsstoornis; -  Alarmeer 112 

- Blijf weg van het gezicht 

- Draai in stabiele zijligging 

- Blijf achter het slachtoffer 

- Blijf vitale functies controleren 

Bij bewustzijn; -  Verzamel informatie 

- Indien nodig, alarmeer professionele hulpdienst 

- Indien slachtoffer zichzelf kan verplaatsen, ga naar rustige- of EH ruimte 

EHBO handelingen; -  Indien mogelijk, slachtoffer zelf laten doen 

 Alleen indien strikt noodzakelijk zelf handelingen verrichten 
 

Reanimatie  

Laat BHV-ers persoonlijke beschermingsmiddelen dragen (handschoenen, masker en bril). 

 

➢ Benader slachtoffer tot op 1½ meter 

➢ Zorg dat er niet meer dan maximaal 2 personen tegelijkertijd bij het slachtoffer zijn 

➢ Laat de vitale functies controleren d.m.v. kijken op afstand 

Geen ademhaling; -  Alarmeer 112 

- Laat starten met reanimatie inclusief beademen 

- Volg aanwijzingen / instructies centralist meldkamer 

- Zorg dat AED ter plaatse komt 

- Laat professionele hulpverleners opvangen en begeleiden 
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5.3 Taakkaart Ploegleider BHV (09- / 23:00 uur) 

 
➢ Bij aanvang dienst meldt u zich bij de receptie 
 

➢ Pak een portofoon en draag deze steeds bij u 
 

➢ De PL-BHV heeft de operationele leiding bij de calamiteit 
 

➢ Tijdens een noodsituatie is het niet altijd mogelijk om de 1½ meter afstand van elkaar te 
handhaven. 

 

➢ Probeer daarom om bij een ontruiming, de te evacuees naar een veilig brandcompartiment te 
brengen (meestal gekenmerkt door automatisch dichtvallende deuren). Hier bent u langere tijd 
veilig. 

 

➢ In dit brandcompartiment en bij verdere evacuatie is het makkelijker om evacuees te 
verplaatsen met inachtneming van eigen Corona-veiligheid en de 1½ meter afstand van elkaar. 

 

Brandalarm    

Alarmering door ontruimingsalarm (brandalarm in uw bouwdeel) 

➢ Schakel uw portofoon naar kan. 1 (freq. van de C-BHV) 
➢ Zorg dat u herkenbaar bent als PL-BHV 

➢ Ga samen met 2e BHV-er op verkenning 
 
Geen brand 

➢ Geef dit door aan de C-BHV 
 
Brand / rook 
➢ Laat handbrandmelder indrukken 

➢ Geef door aan de C-BHV 
  >  plaats brand 
  >  omvang van de brand 

  >  wat u gaat doen 

➢ Bestrijd / beperk de brand 

 

Ontruiming 
➢ Ontruim collega’s en bezoek naar een veilig brandcompartiment en/of de verzamelplaats 

(Energieplein) 
 
➢ Gebruik van vlucht trappen (indien mogelijk) 

 >  dat vluchtenden 1 ½ meter afstand van elkaar houden 

 > dat vluchtenden aan de rechterzijde van de trap lopen 
 > dat vluchtenden vanuit andere verdiepingen kunnen inritsen 

 
➢ In een veilig brandcompartiment 

> Laat BHV-ers zorgen voor de 1½ meter afstand van elkaar 
 
Alarmering via uw portofoon (brandmelding elders in het gebouw) 

➢ Schakel uw portofoon naar kan. 1 (freq. van de C-BHV) 
➢ Alarmeer uw BHV-ers, maar neem nog geen acties 

➢ Meld u bij de C-BHV 
➢ Van de C-BHV krijgt u verdere instructies 

 

 
 
 
 
 

Zie achterzijde 
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Calamiteitmelding    

Calamiteit in het eigen gedeelte van het Energiehuis 

➢ Controleer de calamiteit melding 
 > wat slachtoffer / zieke mankeert 
 > wat u nodig heeft 
 > wat u gaat doen 

➢ Gebruik uw persoonlijke beschermingsmiddelen 

➢ Houd u aan de hulpverleningsrichtlijnen >zie hieronder< 
➢ Indien nodig, alarmeer uw BHV-ers 
➢ Indien nodig alarmeer de professionele hulpdienst(en) 
➢ Zet uw portofoon op kan. 1 en informeer de C-BHV 

Calamiteitmelding door de receptie 

➢ Zet uw portofoon op kan. 1 
➢ Alarmeer uw BHV-ers 
➢ Zorg dat uw BHV-ers en uzelf herkenbaar zijn 
➢ Zorg dat de BHV-ers hun persoonlijke beschermingsmiddelen bij hebben 

➢ Van de C-BHV krijgt u verdere opdrachten 
➢ Houd u aan de hulpverleningsrichtlijnen >zie hieronder< 

 

EHBO - ongeval   

Draag uw persoonlijke beschermingsmiddelen (handschoenen, masker en bril). 
 

➢ Benader slachtoffer tot op 1½ meter 

➢ U bent met maximaal 2 personen tegelijkertijd bij het slachtoffer 

➢ Controleer de vitale functies d.m.v. kijken op afstand 

Bewustzijnsstoornis; -  Alarmeer 112 (of via het OH-BHV) 

- Blijf weg van het gezicht 

- Draai in stabiele zijligging 

- Blijf achter het slachtoffer 

- Blijf vitale functies controleren 

Bij bewustzijn; -  Verzamel informatie 

- Indien nodig, alarmeer (of laat) professionele hulpdienst 

- Indien slachtoffer zichzelf kan verplaatsen, ga naar rustige- of EH 

ruimte 

EHBO handelingen; -  Indien mogelijk, slachtoffer zelf laten doen 

 Alleen indien strikt noodzakelijk zelf handelingen verrichten 

 

Reanimatie   

Draag uw persoonlijke beschermingsmiddelen (handschoenen, masker en bril). 
 
➢ Benader slachtoffer tot op 1½ meter 

➢ U bent met maximaal 2 personen tegelijkertijd bij het slachtoffer 

➢ Controleer de vitale functies d.m.v. kijken op afstand 

Geen ademhaling; -  Alarmeer 112 (of via het OH-BHV) 

- Laat starten met reanimatie inclusief beademen 

- Volg aanwijzingen / instructies centralist meldkamer 

- Sluit AED aan 

- Ga door tot professionele hulpverleners het over nemen 
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5.4 Taakkaart BHV 

 
➢ Voorafgaand aan een evenement neemt u deel aan de veiligheidsbriefing 
 

➢ Indien u een communicatiemiddel heeft draagt u deze bij u 
 

 

➢ Tijdens een noodsituatie is het niet altijd mogelijk om de 1½ meter afstand van elkaar te 
handhaven. 

 

➢ Probeer daarom om bij een ontruiming, de te evacuees naar een veilig brand-compartiment te 
brengen (meestal gekenmerkt door automatisch dichtvallende deuren). Hier bent u langere tijd 
veilig. 

 

➢ In dit brandcompartiment en bij verdere evacuatie is het makkelijker om evacuees te 

verplaatsen met inachtneming van eigen Corona-veiligheid en de 1½ meter afstand van elkaar. 
 

Brandalarm    

 

➢ U wordt gealarmeerd op een van de volgende manieren 
> Ontruimingsalarm 
> door de PL-BHV 

➢ Zorg dat u uw persoonlijke beschermingsmiddelen bij heeft 
➢ Zorg dat u herkenbaar bent 
➢ Van het OH-BHV krijgt u uw inzetinstructies 
 
Geen brand 

➢ Geef dit door aan de PL-BHV 
 

Brand / rook 
➢ Laat handbrandmelder indrukken 
➢ Geef door aan de PL-BHV 

  >  plaats brand 
  >  omvang van de brand 
  >  wat u gaat doen 

➢ Bestrijd / beperk de brand 

 

Ontruiming 
➢ Ontruim collega’s en bezoek naar een veilig brandcompartiment en/of de verzamelplaats 

(Energieplein) 
 

➢ Gebruik van vlucht trappen (indien mogelijk) 
 >  dat vluchtenden 1 ½ meter afstand van elkaar houden 
 > dat vluchtenden aan de rechterzijde van de trap lopen 
 > dat vluchtenden vanuit andere verdiepingen kunnen inritsen 

 
➢ In een veilig brandcompartiment 

> Zorg voor 1 ½ meter afstand van elkaar 

 
➢ Als u weer beschikbaar bent 

>  blijf buiten het gebouw bij de brandweeringang 
>  meld via de portofoon aan de PL-BHV dat u weer beschikbaar bent 
>  blijf altijd op 1½ meter afstand van uw collega’s 

➢ U krijgt verdere instructie van de PL-BHV 

 
 

Zie achterzijde 
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Calamiteitmelding    

 

Calamiteit in uw werkomgeving 
➢ Alarmeer de PL-BHV 
➢ Controleer de calamiteit melding 

Calamiteit (zieke / ongeval) 
➢ Geef bijzonderheden door aan de PL-BHV 

 > wat slachtoffer / zieke mankeert 
 > wat u nodig heeft 

 > wat u gaat doen 
➢ Houd u aan de hulpverleningsrichtlijnen >zie hieronder< 

Calamiteitmelding elders in het Energiehuis 
➢ U krijgt inzetopdrachten van de PL-BHV 
➢ Zorg dat u uw persoonlijke beschermingsmiddelen bij u hebt 

➢ Blijf op 1 ½ meter afstand van elkaar 

 

 

EHBO - ongeval   

Draag uw persoonlijke beschermingsmiddelen (handschoenen, masker en bril). 
 
➢ Benader slachtoffer tot op 1½ meter 

➢ U bent met maximaal 2 personen tegelijkertijd bij het slachtoffer 

➢ Controleer de vitale functies d.m.v. kijken op afstand 

Bewustzijnsstoornis; -  Alarmeer 112 (of via de PL-BHV) 

- Blijf weg van het gezicht 

- Draai in stabiele zijligging 

- Blijf achter het slachtoffer 

- Blijf vitale functies controleren 

Bij bewustzijn; -  Verzamel informatie 

- Indien nodig, alarmeer (of laat) professionele hulpdienst 

- Indien slachtoffer zichzelf kan verplaatsen, ga naar rustige- of EH 
ruimte 

EHBO handelingen; -  Indien mogelijk, slachtoffer zelf laten doen 

 Alleen indien strikt noodzakelijk zelf handelingen verrichten 

 

Reanimatie   

Draag uw persoonlijke beschermingsmiddelen (handschoenen, masker en bril). 

 
➢ Benader slachtoffer tot op 1½ meter 

➢ U bent met maximaal 2 personen tegelijkertijd bij het slachtoffer 

➢ Controleer de vitale functies d.m.v. kijken op afstand 

Geen ademhaling; -  Alarmeer 112 (of via de PL-BHV) 

- Laat starten met reanimatie inclusief beademen 

- Volg aanwijzingen / instructies centralist meldkamer 

- Sluit AED aan 

- Ga door tot professionele hulpverleners het over nemen 
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5.5 Taakkaart Ontruimer 

 
➢ Voorafgaand aan een evenement neemt u deel aan de veiligheidsbriefing 
 

➢ U heeft een uitvoerende taak in de zaal waar de uitvoering plaats vindt 
 

 

➢ Tijdens een noodsituatie is het niet altijd mogelijk om de 1½ meter afstand van elkaar te 
handhaven. 

 

➢ Gebruik uw persoonlijk beschermingsmiddel (mondmasker) 
 

Ontruimen van de zaal    

 

➢ U wordt gealarmeerd op een van de volgende manieren 

> ontruimingsalarm 

> door de BHV 

➢ Zorg dat u uw persoonlijke beschermingsmiddel gebruikt 

➢ Zorg dat u herkenbaar bent 

➢ Open de deuren 

➢ Verwijs gasten naar de verzamelplaats (Energieplein) 

➢ Vertel de gasten 

> dat ze de 1½ meter afstand van elkaar in acht moeten nemen 

➢ Controleer de zaal op achterblijvers 

➢ Sluit alle deuren en ga via de kortste route naar de verzamelplaats (Energieplein) 

➢ Meld u bij de BHV-er 

➢ Van de BHV-er krijgt u verdere instructies 

 
 
➢ Gebruik van vlucht trappen (indien mogelijk) 

 >  dat vluchtenden 1 ½ meter afstand van elkaar houden 

 > dat vluchtenden aan de rechterzijde van de trap lopen 

 > dat vluchtenden vanuit andere verdiepingen kunnen inritsen 

 

➢ In een veilig brandcompartiment 

> Zorg voor 1 ½ meter afstand van elkaar 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


