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Regelmatig bereiken ons vragen met

betrekking tot de verplichting ten
aanzien BHV in de kerk. Een recent
onderzoek onder de leden in ZuidHolland en Zeeland laat zien dat er
nogal wat onwetendheid is op dit
gebied.
De verplichting tot het inzetten van
BHV-ers komt voort uit de ARBO-wet,

waar werkgevers ten behoeve van
hun werknemers maatregelen moeten treffen ten aanzien van eerste
hulp bij ongevallen; het bestrijden
van brand en het beperken van de
gevolgen van ongevallen; alarmering
en ontruiming; communicatie en verbindingen met externe hulpdiensten.
Nu zal het in veel kerkelijke gemeen-

gesteld is met de veiligheid en waar
er nog verbeterpunten nodig zijn.

U¡t het eerder genoemd onderzoek

blijkt dat veel kerkelijke gemeenten geen BHV-organisatie in het
leven hebben geroepen en dat er
niet geoefend wordt. De vraag die
dan boven komt is hoe de hulPverlening zal gaan verlopen wanneer
zich daadwerkelijk een calamiteit
voor zal doen. Juist door te oefenen
komen de zwakke punten aan het
licht. Op welke wijze ga je handelen

Zorg er natuurlijk ook voor dat de
mensen die hulpverlenen niet alleen
zijn opgeleid, maar ook dat het zeker
is dat ze ter plekke aanwezig zijn. De
BHV-er kan de koster zijn, maar dat
heeft niet de voorkeur. Denk aan een
situatie waarbij de koster als hulpverlener bij iemand in de bijzaal is die

zich niet lekker voelt en de geluidinstallatie valt uit. Op onze website
staan in de "Kennisbank" (op alfabet
b¡j BHV) een aantal documenten die
dieper ingaan op dit onderwerP.

als een bezoeker midden in een kerk-

bank onwel wordt en bewusteloos
onderuit zakt? ls de BHV-er bekend
wanneer en op welke wijze hij of zij
moet reanimeren en kan hierbij een

Echter de kerkelíike gemeente heeft wei
deEelíjk haar verantwaording te nemen
vtor de vrijwilligers die in elke Rerk werk'
rs va n
za a rn z ij n *ffi'1n.ä;:
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AED worden gebruikt? Gaat de kerk-

werknemers die in dienstverband zijn

dienst gewoon door als er mídden
in de kerk een persoon onwel wordt
of is er een noodprocedure die dan
in werking treedt? Zijn de nooduitgangen goed bereikbaari werkt de
noodverlichting als de elektriciteit

ten zo zijn dat er geen sprake

(de predikant is strikt genomen niet
in loondienstverband). Echter, de ker-

kelijke gemeente heeft wel degelijk
haar verantwoording te nemen voor
de vrijwilligers die in elke kerk werkzaam zijn evenals voor de bezoekers
van het kerkgebouw. Het is daarom
van groot belang dat de kerkrentmeesters onder ogen zien wat de risico's zijn ten aanzien van het gebruik
gebouw en het werk dat vrijwilligers

en

medewerkers verrichten.

Een

goed middel om deze risico's in kaart
te brengen is het uitvoeren van een

Risico lnventarisatie en -Evaluatie
(Rl&E). Na het uitvoeren van deze

uitvalt en is de vluchtwegverlichting op orde? Kan een ambulance in
geval van nood dichtbij het kerkgebouw komen? Allemaal zaken die je
als kerk je vooraf moet realiseren en

niet moet laten wachten tot oP het
moment dat er echt iets fout gaat.
Het ergste is nog dat er Paniek ontstaat en er daardoor ondoordacht
wordt gehandeld met de gevolgen
van dien.
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