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Bekijk welke van onderstaande scenario’s in het bedrijf voorkomen, vul zonodig aan 
met bedrijfsspecifieke scenario’s. Bepaal hoeveel BHV’ers nodig zijn tijdens de 
bedrijfstijd om adequaat op te kunnen treden.  
 

 
Scenario’s die in elk bedrijf kunnen voorkomen1 
 
Mogelijke incidenten kunnen worden beschreven in scenario’s. Een scenario is een 
beschrijving van een mogelijk incident dat in het bedrijf kan plaatsvinden. 
 
Wat kan er in ons bedrijf gebeuren? 
Mogelijke incidenten kunnen worden beschreven in scenario’s. Een aantal scenario’s 
kan in elk bedrijf voorkomen: 

 ongeval waarbij de BHV Eerste Hulp kan verlenen (bijvoorbeeld: een snijwondje 
verzorgen) 

 ongeval waarbij het slachtoffer moet worden begeleid naar een arts/een arts 
geraadpleegd moet worden (bijvoorbeeld een snijwond in het gezicht of aan de 
handen, oogletsel) 

 ongeval waarbij de inzet van een ambulance nodig is, zonder spoed (bijvoorbeeld 
een gebroken been) 

 ongeval waarbij ambulance nodig is, spoedeisend (bijvoorbeeld een slachtoffer 
met meerdere letsels) 

 ongeval met meerdere slachtoffers waarbij ambulance nodig is, spoedeisend 
(bijvoorbeeld een slachtoffer met meerdere letsels en een slachtoffer met een 
hartstilstand) 

 
 brandje dat door de BHV geblust kan worden, inzet brandweer zonder spoed 
 brand die inzet van de brandweer vraagt 

 
 ontruiming (bijvoorbeeld door brand, gaslekkage of bommelding) 

 
 vul deze lijst aan met incidenten die specifiek zijn voor het bedrijf 

Bijvoorbeeld: verdrinking………………….. 
 
De BHV moet bij alle bovenstaande scenario’s kunnen optreden. Het aantal BHV’ers,  
de taakverdeling en de BHV-procedures moeten worden afgestemd op de scenario’s 
die in het bedrijf kunnen plaatsvinden. Werk met behulp van een plattegrond van het 
bedrijf uit hoe de scenario’s zouden kunnen verlopen. Bepaal op grond daarvan 
hoeveel BHV’ers met welk specialisme nodig zijn.  
Op de cd-rom/website zijn voorbeelden van procedures voor de receptiemedewerker, 
de werknemers en de BHV’ers opgenomen bij de scenario’s ongeval, brand en 
ontruiming. Deze voorbeelden zijn in veel bedrijven bruikbaar. 
 

                                                 
1 Het NIBHV besteedt de grootst mogelijke zorg aan de inhoud van de tekst, maar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor 
eventuele inhoudelijke fouten.  
 


