Toolbox meeting 10-08-2017
BHV (bedrijfshulpverlening)
Wat houdt BHV in?
Mocht zich een noodsituatie voordoen is het de bedoeling deze zo veilig mogelijk op te lossen.
Daarom zijn BHV(ers) van belang voor een bedrijf. Deze zorgen namelijk doormiddel van een
georganiseerde werkwijze, dat de situatie op veilige manier wordt opgelost.
Voorbeelden van noodsituaties:
- Arbeidsongeval met persoonlijk letsel;
- Brand op de werkplek of in de omgeving;
- Acute optredende aandoening zoals een hart- of epilepsie aanval.
Risico’s wegnemen
Als bedrijf moet je alle risico’s bij de bron aanpakken (=wegnemen) of de risico’s aanvaardbaar
maken. Echter zullen er altijd restrisico’s blijven. Restrisico’s zijn risico’s die niet weg te nemen zijn,
maar die je als bedrijf aanvaardbaar probeert te maken.
Wettelijke verplichtingen
Als bedrijf zijnde is het verplicht om voorziening te treffen en maatregelen te nemen om effectief te
kunnen optreden bij noodsituaties. Met andere woorden, ieder bedrijf / organisatie is verplicht BHV
te organiseren. De BHV moet afgestemd zijn op de restrisico’s binnen een bedrijf of op de werkplek
om zo effectief te kunnen optreden in noodsituaties en eventuele gevolgen te beperken. De BHV(ers)
binnen een bedrijf hebben een vast takenpakket. Dit pakket bestaat uit de volgende taken:
-

Verlenen van eerste hulp;
Bestrijden van een beginnende brand;
Evacueren van werknemers en andere personen die zich op de werkplek bevinden.

Bedrijfsnoodplan
Voor het geval zich een noodsituatie voordoet is er een bedrijfsnoodplan opgesteld. Dit plan
beschrijft maatregelen en voorzieningen die een bedrijf heeft voorbereid, mocht zich een
noodsituatie voordoen. Dit plan heeft als doel de effecten van de situatie te beperken en te
bestrijden. Alle medewerkers moeten op de hoogte zijn van de voorzieningen en de
meldingsprocedure van noodsituaties.
Alle medewerkers moeten bij betreding van de werklocaties de volgende informatie over het
bedrijfsnoodplan ontvangen:
-

Plattegrond bedrijfsterrein;
De alameringsprocedures;
Op de locatie beschikbare hulmiddelen;
Wegnemen van de oorzaak;
Melden van ongevallen;
Waarschuwen van hulpdiensten.

