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                                                                                            Datum 16-10-2018, versie 1 

BHV-EHBO-plan  

PKN-Kerk Wigboldstraat 3 in Ten Boer 

 

 

 

           
                                         

                

 
Inhoud:  

1. Wat te doen bij calamiteiten in de kerk?  

2. Wie zitten er in het BHV/EHBO-team?  

3. Wat doet het BHV/EHBO-team?  

4. Wat hebben we aan hulpmaterialen beschikbaar?  

5. Protocollen  
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1. Wat te doen bij calamiteiten in de kerk? 

- Er is een BHV-EHBO-team in de kerk dat zich bezighoudt met  

   veiligheid in de kerk. 

• Het is goed om te weten dat zaken geregeld zijn als er iets 

gebeurt in de kerk. 

• Het is goed dat iedereen weet wat er is geregeld in de kerk.  

2. Wie zitten er in het EHBO-BHV-team? 

• Kosters, kerkenraadsleden. BHV-ers/EHBO-ers (zie bijlage 1). 

Bij de AED hangt een overzicht van deze personen. In principe 

is er altijd een bhv-er/ehbo-er aanwezig tijdens de 

kerkdiensten of andere activiteiten/evenementen. Mocht er 

niemand van deze personen aanwezig zijn, bijvoorbeeld tijdens 

een kindernevendienst of de kindercrèche, neem dan contact op 

met de ouderling van dienst. Bij noodgeval altijd eerst direct 

112 bellen. 

 

3. Wat doet het BHV/EHBO-team? 

• Iedere bhv-er/ehbo-er verzoeken om geldigheid diploma te 

waarborgen. 

• Na elke gebeurtenis met direct betrokkenen evalueren.  

Hans Schraa en Joukje Haak hebben zich hiervoor beschikbaar 

gesteld. 

• Controleren van aanwezige materialen (Brandblussers worden 

door externe partij jaarlijks gecontroleerd) en de 

verbandtrommels en AED worden jaarlijks door Theo de Vries 

gecontroleerd. 

• Informeren van gemeenteleden middels gemeenteavond, 

website, kerkblad. 

• Eventueel met gemeente een ontruiming oefenen. 
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4. Wat hebben wij aan hulpmaterialen beschikbaar? 

We hebben de volgende hulpmaterialen 

beschikbaar: 

• AED in de hal van Menorah boven de boekentafel.  

In het bijbehorende tasje zit: 

1. Rescue masker voor beademing 

2. 4 stuks kiss of life 

3. Schaar 

4. Latex handschoenen 

5. Schoonmaakdoekje 

6. Alcohol pads 

  

In de geluidsruimte is een Brancard.  

 

 

 

 

• In de keuken is/hangt een 

verbandtrommel, hierin zit ook de 

rescue-masker voor beademing. 

Tevens ligt er in de keuken een 

blusdeken. 

 

     

 

• Vluchtplan hangt in iedere ruimte van 

het kerkgebouw.  
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• Brandblussers.  

• In de keuken, achter de deur naar de garderobe en 

bij het orgel zijn schuimblussers aanwezig. 

         Deze is te gebruiken voor: 

1. Vaste stoffen (A) 

2. Elektriciteitsbranden (B) 

 

• Brandslangen                                                                        

In de kerk hangen 2 brandslangen. 

1. Naast de deur naar de 

kerkenraadskamer 

2. Links achter onder het orgel 

 

5. Protocollen 

De volgende 4 scenario’s zijn beschreven: 

1. Onwel worden persoon 

2. Stroomuitval 

3. Overige calamiteiten (brand, instorting, blikseminslag e.d.) 

4. Ontruiming van de kerk 
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1. Protocol bij onwel worden persoon 

• De aanwezige BHV-er heeft de coördinatie en bepaalt (samen 

met andere aanwezige bhv-ers) wat er moet gebeuren. 

• Indien mogelijk slachtoffer naar de hal van Menorah brengen 

• Indien nodig 112 bellen. Zorg ook dat de hulpdiensten worden 

opgevangen. 

• Bij een reanimatie bepaalt de ouderling van dienst en de bhv-er 

over de voortgang van de dienst. 

Protocol hulpverlening bij onwelwording (voor bhv-ers) nader 

uitgewerkt in bijlage 2. 

 

2. Protocol bij stroomuitval  

• De aanwezige BHV-er (meestal de koster) coördineert en 

probeert probleem te verhelpen. Indien mogelijk zal de dienst 

worden voortgezet. 

 

3. Protocol bij overige calamiteiten (brand, instorting, 

blikseminslag e.d.) 

• De aanwezige BHV-er (meestal de koster) coördineert en 

bepaalt wat er moet gebeuren. 

- Assistentie vragen van aanwezige bhv-ehbo-ers en 

ouderling-kerkrentmeester 

- Calamiteit bestrijden         

Bij blussen brand dient gelijktijdig de ontruiming in 

gang te worden gezet. Er dienen 3 à 4 BHV-ers / 

EHBO-ers het gehele pand te ontruimen. Vergeet 

hierbij niet de wc,s, het stookhok, voorraadkast en 

de vluchtruimte achter het podium / grote zaal 

- 112 (laten) bellen 

- Kerk ontruimen 
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4. Protocol bij ontruiming van kerk 

• De aanwezige BHV-er (meestal de koster) bepaalt in overleg 

met de ouderling van dienst of de kerk ontruimt wordt. 

• De koster coördineert verhelpen calamiteit en opent de deuren 

van de kerk. Hulp aan eventuele slachtoffers delegeren aan 

andere bhv-ers/ehbo-ers/arts. 

• Ouderling van dienst zorgt voor evacuatie van de 

kindernevendienst via achteruitgang of nooduitgang. 

• Diaken vangt gemeenteleden op voor Blister aan de Stadsweg.  

• BHV-er neemt de leiding in de kerk en gaat naar het liturgisch 

centrum en gebruikt de losse microfoon. Hij/zij geeft de 

gemeente de volgende instructies voor ontruiming: 

1. Hij/zij vraagt de gemeente rustig te blijven zitten en te 

luisteren naar zijn/haar instructies. 

2. Hij/zij deelt mee dat de kinderen in veiligheid worden 

gebracht door de ouderling van dienst. 

3. Hij/zij coördineert het groepsgewijs verlaten van de kerk 

en deelt aan de gemeente mee: 

a. Loopt u rustig de kerk uit en help 

ouderen/hulpbehoevenden 

b. Voorkom gedrang met alle gevolgen daarbij 

c. Gaat u naar de verzamelplaats voor Blister aan de 

Stadsweg. 

Letop: Controleer na ontruiming alle ruimtes van de 

kerk op de aanwezigheid van gemeenteleden (o.a. 

orgel, kelder, keuken, stookhok, voorraadkast en 

wc’s. 
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Bijlage 1: Leden BHV-EHBO-team  

Zie lijst. 

 

Bijlage 2: Protocol voor bhv-ers/ehbo-ers bij onwelwording 

1. Zodra iemand onwel of bewusteloos raakt, moet de bhv-er/ 

ehbo-er (meestal de koster) worden gewaarschuwd. 

2. De bhv-er/ehbo-er neemt de leiding. Andere aanwezigen met 

bhv- of medische kennis kunnen assisteren of de hulpverlening 

overnemen op verzoek van de bhv-er/ehbo-er. 

3. De bhv-er/ehbo-er beoordeelt de toestand van het slachtoffer. 

De bhv-er/ehbo-er controleert het bewustzijn. 

 

A. Als het slachtoffer wel reageert: 

• Beoordeel het probleem en verplaats de persoon zo nodig per 

rolstoel naar Menorah. Brancard bevindt zich in de 

geluidskamer. Verbanddoos en beademingsmasker in de 

verbandtrommel in de keuken.  

• Beoordeel of de ambulance of huisartsenpost gebeld moet 

worden. (112 = ambulance, huisartsenpost = 0900-9229). Komen 

er hulpdiensten, vang deze dan op. 

• De ouderling van dienst informeert bij de hulpverlener naar de 

toestand van het slachtoffer en informeert vervolgens de 

voorganger. 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

B. Als het slachtoffer niet reageert: 

• Leg het slachtoffer op de grond op een geschikte en veilige 

plaats, niet eerst naar Menorah. 

• Als het slachtoffer niet beweegt, zijn ogen niet opent en niet 

normaal ademt of bij twijfel: bel of laat 112 bellen en meldt dat 

het om een reanimatie gaat.  

• BHV-er/EHBO-er geeft opdracht om de AED te halen. Deze 

hangt in de hal van Menorah boven de boekentafel. 

• De bhv-er/ehbo-er start met reanimeren en maakt gebruik van 

de AED. Onderbreek de reanimatie niet tot het 

ambulancepersoneel dit aangeeft. 

• Bij reanimatie worden de gemeenteleden door de bhv-er/ 

ouderling van dienst verzocht de kerk te verlaten. 

Gemeenteleden kunnen worden opgevangen in Blister. 

 

C. Mededeling: 

• BHV-er deelt aan de gemeente mee hoe het is afgelopen. 

 

EERSTE HULP 

1. Let op gevaar 

2. Aanspreken 

3. Iemand vragen of die bij je wilt blijven voor eventuele hulp 

4. Mondinspectie 

5. Controle ademhaling 

6. Bij geen ademhaling iemand 112 laten bellen en met het verzoek 

om terug te komen 

7. 2x effectief beademen 

8. Reanimeren 

 

Vastgesteld door: Commissie Kerkenrentmeesters d.d. 16-10-2018 

       Kerkenraad: d.d. 


