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BedrijfsHulpVerlening 

BHV 
De musea in Groningen beheren en behouden de meest prachtige collecties. Waar het goed 
geregeld is zijn die collecties gedigitaliseerd: beschreven in een collectiebeheersysteem en 
van een foto voorzien.  

Veel musea staan inmiddels met een top-10 van gedigitaliseerde collectiestukken 
op Collectie Groningen.1 Sommige hebben al een deel van de collectie op de eigen website 
staan en een paar hebben de collectie online doorzoekbaar gemaakt.  
 
Wat zou het geweldig zijn als alle collecties aan elkaar gekoppeld kunnen worden, zodat je 
als onderzoeker of publiek overal toegang toe hebt en makkelijk informatie kunt vinden. 
Tegelijkertijd kun je de kennis van jouw museum delen en wordt de collectie nog bekender 
zonder dat je het eigendom erover kwijtraakt, en kun je je eigen collectie verrijken met 
koppelingen naar andere collecties.  
 

 
Wat zijn de taken van een BHV-er?  
- Eerste hulp verlenen bij ongevallen aan collega’s of bezoekers 
- Brandbestrijding 
- Evacuatie van werknemers en anderen 
- Contact leggen en houden met professionele hulpverleners. 

Aantal BHV-ers  
Het aantal BHV’ers dat een museum moet hebben, wordt bepaald op basis van 
onderstaande factoren. 

1. Restrisico’s uit de Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E).  
Een RI&E kun je zelf maken, hier zie je hoe: 
https://www.matchvoorvrijwilligers.nl/images/informatie/2-1-
Arbo_Voorbeeld_ingevulde_RI_en_E_1.pdf 
Restrisico’s zijn risico’s die overblijven na het uitvoeren van de RI&E en het maken van 
het plan van aanpak. Het zijn risico’s die niet met maatregelen kunnen worden 
weggenomen of verminderd, zoals brand bij de buren, een overval, blikseminslag. Er 
bestaan ook kleinere restrisico’s: in een museumpand bevindt zich een lage deurpost. 
Het is een historische deur, dus u kunt de situatie niet veranderen. U kunt ter preventie 
een bordje ophangen en een coldpack in de vriezer leggen om mensen met een buil te 
helpen. De BHV-er bekijkt wat er verder moet gebeuren met deze patiënt. 
Zelfredzaamheid van bezoekers/medewerkers.  
Als uw medewerkers/vrijwilligers/bezoekers op leeftijd zijn, in een scootmobiel of 
rolstoel zitten of een andere beperking hebben (die je soms niet kunt zien!) dan zijn ze 

 
1 https://www.collectiegroningen.nl/  
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minder zelfredzaam in geval van nood. Hoe gemakkelijk kunnen ze op eigen kracht bij de 
(nood) uitgang komen? Hoeveel BHV-ers zijn nodig om iedereen uit het pand te krijgen? 

2. Opkomsttijd hulpdiensten 
Er zit altijd een aantal minuten overbruggen tussen het incident/waarschuwen 
hulpdiensten en de komst van de hulpdiensten. Dat heeft invloed op blussen, EHBO, 
ontruimen en dus ook op hoeveel BHV-ers u nodig hebt. Op de website van de 
brandweer vind u veel goede informatie  
https://www.brandweer.nl/brandveiligheid/bedrijfshulpverlening 

3. Grootte en complexiteit van het gebouw 
Als uw museumgebouw veel verdiepingen, trappen, hoekjes en gaatjes heeft, is 
ontruimen ingewikkelder dan in een ‘doos’. Je hebt meer BHV-ers nodig in een ‘moeilijk’ 
gebouw. 

4. Ligging van het gebouw  
Als uw gebouw naast een hoog-risico-organisatie als een tankstation ligt, dan moet je 
goed voorbereid zijn en heb je waarschijnlijk meer BHV-ers nodig. 

5. Aantal medewerkers, bezoekers, vrijwilligers  
Als u in een museum werkt met vele bezoekers per dag, of een grote vrijwilligersgroep, 
die op meerdere locaties in je gebouw werken, heb je meer BHV-ers nodig dan in een 
enkelvoudig gebouw met weinig personeel en weinig bezoekers.  
 
Concluderend kun je wel stellen dat je aan een enkele BHV-er in het pand meestal niet 
genoeg hebt. Deze moet dan in het ergste scenario tegelijk blussen, ontruimen, met de 
hulpdiensten contact houden en soms ook nog EHBO-verlenen. Ga er vanuit dat je 
vrijwel overal altijd met twee BHV-ers in een pand bent, zodat je de taken kunt verdelen 
en kunt overleggen (er is brand verderop in de straat. Gaan we ontruimen?). Als dit niet 
lukt moet de BHV-er taken delegeren aan collega’s. Een interne training is dan een goed 
idee. 
 

Wist u dat… 
- bij een bedrijfsuitje de werkgever nog steeds verplicht is om een adequaat aantal BHV-ers 
te regelen? 
- u ook een BHV-training in uw eigen pand kunt krijgen? 
- het verplicht is om een ontruimingsplan te hebben? Hier kunt u een voorbeelddocument 
voor een ontruimingsplan downloaden: www.nibhv.nl/hulpmiddel/voorbeeld-
ontruimingsplan/ 
- een BHV-certificaat beperkt geldig blijft en de BHV-er elk jaar op herhalingscursus moet? 
Dit is bij uitstek informatie die u in de collectiewacht-kalender kunt opnemen. Uw BHV-
opleider zal u er overigens ook elk jaar aan herinneren dat het tijd is voor de 
herhalingscursus. 
- er in Nederland honderden BHV-opleiders zijn? De NIBHV (Nederlands Instituut 
Bedrijfshulpverlening) geeft keurmerken uit, evenals het NIKTA (Nederlands Instituut voor 
Kwaliteitszorg Training en Advies). 

 


