Bedrijfshulpverlening
Informatieblad: Arbo introductie 041

The text “Emergency response” is not yet available in English.
Contact us: amd@science.leidenuniv.nl

Informatie voor medewerkers en studenten werkzaam binnen Faculty of Science
In geval van calamiteit of ongeval zal de bedrijfshulpverlening (BHV) opgestart worden. In deze tekst wordt beschreven wat de BHV doet, hoe je de
BHV oproept en hoe je lid kunt worden van een BHV-ploeg.
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De bedrijfshulpverleningsorganisatie

Het uitvoeren en faciliteren van experimenten brengt bepaalde risico's met zich mee. Daarom heeft ieder W&N gebouw een goed getrainde ploeg
bedrijfshulpverleners (BHV'ers). In geval van een incident, ongeval, ontsnapping van chemicaliën of een brand kunnen zij snel opgeroepen worden.
Een BHV’er heeft in de wet omschreven taken op het gebied van preventie van ongevallen, brandbestrijding, alarmering en evacuatie, communicatie
met professionele hulpverleners en het verlenen van eerste hulp bij ongevallen. De BHV’ers zijn per W&N gebouwcomplex georganiseerd in BHVploegen. Een BHV-ploeg bestaat uit één of meer ploegleiders, ademluchtmaskerdragers, BHV’ers en EHBO’ers. Daarnaast zijn er inmiddels in de
meeste W&N gebouwen de zogenaamde etage-ontruimers actief. Zij zorgen ervoor dat hun eigen afdeling bij een calamiteit wordt ontruimd, nog
voor de BHV-ploeg ter plaatse is. De ontruiming kan zo nog sneller verlopen.
Bij een grote calamiteit wordt er ook een facultair crisisteam opgericht.
De bedrijfshulpverlening wordt voor W&N gecoördineerd vanuit de AMD (alleen de ploeg in het Snellius valt onder coördinatie van het UFB). De
BHV-coördinator zorgt dat er per gebouw voldoende mensen zijn opgeleid om de taken te kunnen vervullen. Hij zorgt voor het oefenschema van de
ploegen en organiseert jaarlijks ontruimingsoefeningen. De AMD verzorgt verder het calamiteitenplan en ontruimingsplannen per gebouw.
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De BHV oproepen

Is er iemand gewond? Is er brand? Veel chemicaliën gemorst en een ademluchtmaskerdrager
nodig voor het opruimen en ventileren van de ruimte? De BHV kan worden opgeroepen door
het interne noodnummer te bellen en de receptionist te vertellen wat er aan de hand is (zie
informatieblad A040 Calamiteiten en ongevallen). Zo kan worden ingeschat welke spullen de

Meer informatie nodig? Neem contact op met de AMD: amd@science.leidenuniv.nl

Het interne noodnummer is gebouwgebonden en staat op
de oranjerode sticker op elke vaste telefoon.
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BHV-ploeg moet meenemen naar de plaats van het ongeval (mobiele oogspoeldouche, anti-HF gel, absorptiemateriaal e.d.) en welk type inzet
gewenst is (brandblussen of EHBO bijvoorbeeld).
Vergeet niet naderhand óók een incidentmeldingsformulier in te vullen.

3

Ik wil bij de BHV!

Ben je geïnteresseerd geraakt en wil je BHV’er worden? Er is altijd behoefte aan gemotiveerde nieuwe etage-ontruimers, BHV’ers en
ademluchtmaskerdragers. Kom eens langs bij de AMD, stuur een mailtje aan bhvorg@science.leidenuniv.nl of vul het aanmeldformulier BHV in.
Het maakt niet uit of je afkomstig bent uit een van de instituten of uit de ondersteunende diensten.
Er zijn wel een paar voorwaarden:
• Je moet in geval van een noodoproep snel van je werk weg kunnen.
• Een vlotte communicatie in het Nederlands is cruciaal.
• Je moet toestemming hebben van je leidinggevende.
• Na je BHV-opleiding moet je nog geruime tijd in dienst blijven.
Etage-ontruimer
Als nieuwe etage-ontruimer krijg je een korte presentatie van de BHV-coördinator en uitleg op je etage. Daarna draai je mee bij
gebouwontruimingen en ontruimingsoefeningen. Dit kost relatief weinig tijd.
BHV’er
Als nieuwe BHV’er ga je eerst in werktijd 2 dagen op cursus. Je krijgt lessen over brandbestrijding, ontruimen en eerste hulp. Na afloop van deze
cursus krijg je het diploma Basis Bedrijfshulpverlener. Je krijgt een pieper bij je waarmee je bij calamiteiten direct oproepbaar bent via de receptie.
Daarnaast draai je mee in het oefenschema van de BHV-ploeg van jouw gebouw. De oefeningen zijn vooraf ingepland en worden gegeven door een
externe instructeur. Door het oefenen raak je ingespeeld op de andere ploegleden en leer je het gebouw beter kennen. Verder heeft iedere oefening
een thema: je houdt zo je kennis op peil en blijft op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.
Houd voor de tijd die de BHV kost rekening met 6 oefeningen per jaar die 1,5 à 2 uur per keer duren, tijd voor bijscholing (ca. 3 uur per jaar, o.a.
extra lessen EHBO) plus de tijd die nodig is voor inzetten bij noodoproepen.
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EHBO’er
Naast basis-BHV’ers heeft W&N ook echte EHBO’ers in de BHV-ploeg, vanwege de risico’s in een laboratoriumomgeving. Heb je al een EHBOdiploma, dan kun je dit geldig houden via de in-huis georganiseerde EHBO-lessen. Wil je meer van EHBO weten dan alleen “levensreddende
handelingen”, neem dan contact op met een van de BHV-coördinatoren bij de AMD over de opleidingsmogelijkheden.
Ademluchtmaskerdrager
Wil je als BHV’er méér, dan kun je de ademluchtmaskerdrager worden. Daarvoor moet je eerst een medische keuring ondergaan. Ben je eenmaal
goedgekeurd, dan kun je de cursus BHV Ademlucht volgen. Bij deze cursus krijg je theorielessen en train je met een ademluchttoestel.
Daarna krijg je je eigen ademluchtapparatuur en draai je in de oefeningen en inzetten mee als ademluchtmaskerdrager.
De universiteit beloont de inzet van haar BHV’ers (afhankelijk van de BHV-functie) met een gratificatie. Hiervoor moet je wel bij voldoende
oefeningen aanwezig geweest zijn.

Links
•
•
•
•
•

Regeling Bedrijfshulpverlening Universiteit Leiden
Regeling coördinatie crisisbeheersing
AMD informatieblad A040 Calamiteiten en ongevallen
Aanmeldformulier BHV
Meldingsformulier incidenten en ongevallen
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