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Uitvoeringsregeling Bedrijfshulpverlening (BHV) 
(behorend bij vastgesteld beleid: Uitgangspunten BHV Ziekenhuis Rijnstate  
d.d.  5 november 2012) 
 
Beschrijving van eisen, die aan een BHV-er worden gesteld, zijn verplichtingen en rechten en 
de verantwoordelijkheden van Rijnstate 

 
1. Inleiding 

De bedrijfshulpverlening (BHV) is een combinatie van mensen, middelen en maatregelen en is 
erop gericht de directe nadelige gevolgen van ongevallen of brand zoveel mogelijk te voorkomen, 
werknemers, patiënten en bezoekers in geval van calamiteiten goed op te vangen en eventueel 
letsel te verzorgen.  
De Bedrijfshulpverlener vervult een voorpostfunctie en is verantwoordelijk voor een goede 
communicatie en afstemming met externe hulpverleningsorganisaties. Omdat de BHV-ers al op de 
locatie/werkplek aanwezig zijn, kunnen ze snel reageren.  
 

2. Doel 
Het doel van deze uitvoeringsregeling is het vastleggen van de rechten en verplichtingen van de 
BHV-er en de verantwoordelijkheden van Rijnstate ten aanzien van de BHV-er.  
 

3. Wettelijk kader 
Rijnstate moet er voor zorgen dat alle werknemers onder goede en veilige omstandigheden hun 
werk kunnen uitvoeren. Rijnstate is verplicht de beschikking te hebben over een 
Bedrijfshulpverleningsorganisatie (zie artikel 15 van de Arbowet, 2007). 
 

4. Taken en vaardigheden 
De taken van de BHV-er zijn: 

 Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen 

 Het beperken en het bestrijden van brand 

 Beperken van de gevolgen van ongevallen 

 Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in 
het ziekenhuis, kliniek of de polikliniek. 

 Het alarmeren van en het communiceren en samenwerken met externe 
hulpverleningsorganisaties zoals brandweer, ambulance en politie 
 

De op bovenstaande aanvullende taken van de ploegleider zijn: 

 De ploegleider is belast met de operationele leiding tijdens een inzet of oefening. De 
operationele leiding omvat de directe leiding bij de taakuitvoering van de BHV-ers. Bij 
optredende calamiteiten vindt overleg plaats tussen de ploegleider, de commandant van 
de gemeentelijke brandweer en de dienstdoende manager van de Centra in het 
crisisteam.  
Wanneer er geen opgeleide ploegleider aanwezig is, kan een BHV’er de operationele 
leiding bij een inzet of oefening hebben.  

 
De op bovenstaande aanvullende taken  van de BHV-er +brand zijn: 

 Risico’s bij brand signaleren; 

 Levensreddend handelen 1 en 2; 

 Communiceren met de brandweer; 

 Tactieken en technieken toepassen bij brand; 

 Personen bevrijden uit een geblokkeerde lift; 

 Risico’s bij beperkte OGS (Ongevallen Gevaarlijke Stoffen) signaleren; 

 Actuele ontwikkelingen OGS; 

 Risico’s bij brand herkennen en inschatten; 

 Beeld, oordeel- en besluitvorming bij brand; 

 Risico’s bij OGS herkennen en inschatten; 

 Beeld-, oordeel- en besluitvorming bij OGS; 

 Ontruimen van afdelingen, gebouwkennis, kennis van installaties. 

 

De taken van de BHV coördinator zijn:  

 De BHV coördinator is belast met de organisatie en operationele leiding van de 
bedrijfshulpverlening op een van de locaties.  
De organisatorische taken omvatten; 
- Het coördineren van alle activiteiten, welke nodig zijn ter ondersteuning van de 
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  operationele BHV organisatie. 
- Het periodiek doen controleren en het doen onderhouden van de uitrusting van de BHV. 
- Bespreken van voor de locatie relevante BHV zaken met afdelingshoofden, manager 
  Bedrijfsveiligheid en continuïteit en de collega coördinatoren op de andere locaties, 
  externe klanten etc. 
 

5. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
De Raad van Bestuur heeft de manager werkeenheid Bedrijfsveiligheid en Continuïteit 
verantwoordelijk gesteld voor de organisatie van de BHV. De operationele aspecten zijn 
gedelegeerd aan de coördinatoren BHV.  
De BHV-er is bevoegd tot het nemen van alle noodzakelijke maatregelen bij incidenten, 
calamiteiten en onvoorziene gebeurtenissen, voor zover het betrekking heeft op de veiligheid van 
alle aanwezige medewerkers, bezoekers en patiënten. 
 

6. Operationaliteit 
De BHV-ers verrichten hun taken binnen de normale werktijd (inzet als gevolg van incidenten 
en/of oefeningen). Wanneer BHV-ers buiten werktijd telefonisch worden opgeroepen voor de 
uitoefening van BHV taken, zijn zij gehouden al het mogelijke te doen om aan deze oproep zo snel 
mogelijk gevolg te kunnen geven.  
 

7. Samenstelling 
De BHV-organisatie van Rijnstate is locatiegericht georganiseerd, op basis van BHV beleid 
Rijnstate (Uitgangspunten BHV in Rijnstate d.d. 5 november 2012). Op iedere locatie is een 
handboek/instructie BHV beschikbaar, waarin de concrete taken en werkwijze van die locatie 
staan beschreven.  
 
Binnen Rijnstate kennen we drie categorieën BHV-ers.  
 
Categorie 1: BHV-er verplicht vanuit functie of afdeling 
Op grond van hun functie of de afdeling waarin zij werkzaam zijn, zijn zij aangewezen als BHV’er 
verplicht (zie Uitgangspunten BHV Rijnstate). Deze BHV-ers worden ingezet in de operationele 
BHV organisatie. Dit betreft de beveiligers, huismeesters Arnhem, medewerkers afdeling 
Hartziekten en PAAZ in Arnhem, medewerkers afdelingen IDAZ en Orthopedie/Chirurgie in 
Zevenaar. 
 
Categorie 2: BHV-er die, niet verplicht vanuit functie of afdeling, maar wel  ingezet wordt in 
de operationele BHV organisatie 
Dit zijn (vrijwillige BHV-ers) die onderdeel uitmaken van de operationele BHV organisatie. Zij 
worden dus ingezet in de BHV-organisatie. Dit speelt voornamelijk op de locaties Zevenaar en 
Velp.  
 
Categorie 3: Medewerkers die op vrijwillige basis deelnemen aan opleiding en 
herhalingsdagen en niet worden ingezet in de operationele BHV organisatie. 
Werknemers van Rijnstate kunnen op vrijwillige basis deelnemen aan de basiscursus BHV en aan 
de herhalingsdagen. Deze groep vrijwillige BHV-ers wordt niet ingezet in de operationele BHV 
organisatie. Evenals de leden kunnen zij bij bijzondere situaties wel worden opgeroepen om BHV 
taken te verrichten en zijn bij vacatures in de operationele BHV organisatie de eerste kandidaten 
om deze plekken te vullen. Vrijwilligers kunnen zich hiervoor aanmelden en gevraagd worden door 
de coördinatoren BHV van de betreffende locatie. Besluit tot actieve rol bij de operationele BHV 
organisatie ligt bij de coördinator BHV. De BHV-er zal dan automatisch onder een andere 
categorie komen te vallen. 
 

  
  
  
  
 
8. Opleiding 

De basisopleiding tot bedrijfshulpverlener bestaat uit een basisopleiding BHV van  
16 lesuren, met daarin de onderdelen LEH (levensreddende eerste handelingen), communicatie, 
brandbestrijding en ontruiming. Op basis van opleiding en werkervaring kan hiervan worden 
afgeweken, volgens NIBHV richtlijnen (bijvoorbeeld: OK medewerkers hoeven niet de basis LEH 
te volgen).Ploegleiders en BHV-ers + brand volgen een aanvullende opleiding. 
 
De kosten van de opleiding komen voor rekening van de instelling. 
 
Een BHV' er wordt inzetbaar geacht, zodra hij de basisopleiding heeft gevolgd en heeft afgesloten 

Categorieën BHV-ers binnen Rijnstate: 

BHV-er verplicht vanuit afdeling of functie 

BHV-er gevraagd voor inzet in operationele BHV organisatie 

BHV-er die vrijwillig de opleiding en herhalingsdagen volgt 
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met een erkend certificaat van het NIBHV.  
 
Om het certificaat geldig te houden moet er jaarlijks minimaal 8 uur herhalingsopleiding worden 
gevolgd. Alle genoemde onderdelen van de basisopleiding komen tijdens de herhalingsdagen aan 
de orde. Jaarlijks worden een aantal herhalingsdagen gepland. 
 

9. Oefeningen 
Om de kennis en vaardigheden op peil te houden is iedere BHV-er verplicht oefeningen en lessen 
bij te wonen.  
 
Alle leden zijn verplicht het certificaat geldig te houden volgens de eisen. (minimaal 8 oefenuren 
per jaar).  
 
Wanneer een van de leden kan voorzien niet aan een van de bovengenoemde verplichtingen te 
kunnen voldoen, zal hij van tevoren met de coördinator BHV van de locatie contact opnemen. 
 

10. Verplichtingen 
De leden zijn verplicht opdrachten door de ploegleiders tijdens een BHV inzet en gedurende 
oefeningen onverwijld uit te voeren.  
Alle leden dienen jaarlijks minimaal 8 uur te oefenen (zie hoofdstuk 9) om het certificaat geldig te 
houden.  
 

11. Rechten 
Werknemers van Rijnstate worden in de gelegenheid gesteld om de basiscursus BHV in Rijnstate 
te volgen. Hier zijn geen kosten aan verbonden voor het personeel.  
 

12. Verzekeringen 
Naast de algemene aansprakelijkheidsverzekering die Rijnstate voor al haar medewerkers heeft, 
is er een aanvullende verzekering voor vrijwilligers en BHV-ers. Deze aanvullende verzekering 
dekt het risico van blijvende invaliditeit of dood ten gevolge van een ongeval, hen overkomen als 
gevolg van hun hulpverleningstaak of de opleiding daartoe. Beschadiging van persoonlijke 
bezittingen tijdens oefeningen of de uitoefening van de BHV-taak vallen veelal buiten de 
verzekeringsnorm, echter worden deze door Rijnstate naar redelijkheid vergoed. 
 

13. Vergoedingen  
In onderstaande tabel is inzichtelijk gemaakt voor welke vergoeding de BHV-ers in aanmerking 
komen.  
 
 

Opleidingskosten komen te allen tijde voor rekening van Rijnstate vanuit budget Bedrijfsveiligheid 
en Continuïteit. Vergoedingen voor besteedde tijd aan opleidingsdagen en oefendagen via de 
afdeling of functie zijn conform het geldende uurtarief van de functionaris. 
 
BHV-ers die worden gevraagd voor inzet in de operationele BHV organisatie ontvangen een 
vergoeding, (nader door de RvB vast te stellen,) voor deelname (uren -  aan de opleidingsdagen 
en herhalingsdagen BHV. Deze vergoeding vindt plaats vanuit het budget van Bedrijfsveiligheid en 
Continuïteit.  

 
14 Beëindiging 

BHV-ers zijn geen BHV-er meer wanneer ze gedurende 2 jaar geen herhalingslessen hebben 
gevolgd.  
 
Royement wordt (op voordracht van de coördinator BHV en na een grondig onderzoek van de 
klacht) uitgesproken door de Manager Bedrijfsveiligheid en Continuïteit, bij ernstig of herhaald 
plichtsverzuim. In plaats van royement uit te spreken kan het lid worden geschorst voor bepaalde 
of onbepaalde tijd. 

Categorie: Vergoeding 

BHV-er verplicht vanuit afdeling of functie Les- en oefenuren worden gezien als werktijd en 
vergoed vanuit de afdeling waar zij werkzaam 
zijn. 

BHV-er gevraagd voor inzet in operationele BHV 
organisatie 

Les- en oefenuren worden gezien als werktijd en 
middels doorbelasting vergoed van het budget 
Bedrijfsveiligheid en Continuïteit 

BHV-er vrijwillig gevolgde opleiding en 
herhalingsdagen, 

Deelname aan opleiding wordt niet als werktijd 
gezien en de opleidingskosten vallen ten laste 
van Bedrijfsveiligheid en Continuïteit.  
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Bij royement of schorsing staat beroep open bij de Raad van Bestuur.  

 
BHV-ers die verplicht BHV (ploegleider en/of BHV-er + brand) zijn vormt het BHV-er zijn een 
verplicht onderdeel van takenpakket van de afdeling. Bij het verzaken van het blijven voldoen aan 
de eisen kan dit worden gezien als niet meer geschikt zijn voor het uitoefenen van deze taak 
binnen de afdeling  en zal dit conform het Rijnstate beleid worden behandeld. 
 
Het lidmaatschap eindigt als een werknemer niet meer werkzaam is binnen een afdeling waar 
BHV een van de verplicht gestelde taken is. Deze werknemer kan dan in overleg met de 
coördinator BHV als vrijwillig BHV-er verder zonder lidmaatschap van de operationele BHV-
organisatie.  
 

Versie: vastgestelde beleidsnotitie d.d. 23-2-2016 

 

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Ziekenhuis Rijnstate: 

bedrijfsveiligheid@rijnstate.nl 

 


