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Dit schema alleen te 

gebruiken ten tijden van de 
Corona crisis 

BHV-er 

Corona crisis 

Wat kunt u nu wel en wat niet? 
 

Een schema met daarin de taken van de BHV-er. 

 
 

Houd zolang het kan (minimaal 1,5 meter) afstand van uw slachtoffer. 
Blijf bij benaderen altijd op afstand van het gezicht. 

Draag te allen tijden handschoenen. 

Neem zodra het kan weer afstand van uw slachtoffer. 
 

 
 

 
 

1   Benaderen slachtoffer 
2   Controleren bewustzijn 

3   Controleren ademhaling 
4   Stabiele zijligging 

5   Reanimeren en gebruik AED 
6   Flauwte 

7   Bloeding 
8   Brandwonden 

9   Breuken 

10 Pijn op de borst 
11 Tekenen van Beroerte 

12 Diabetes  
13 Valpartij 

13 Epileptisch insult 
14 Redding bij brand 

15 Bij rookinhalatie 
 

 
 

Handelingen: zie volgende pagina’s 
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1   Benaderen slachtoffer  Leg contact op afstand. 

Maak dat ook duidelijk aan uw slachtoffer. 

 

2   Controleren bewustzijn  Leg de nadruk op aanroepen. 

Als uw slachtoffer reageert probeer van een 

afstand informatie te verzamelen. 

Reageert uw slachtoffer niet; bel 112. 

  

3   Controleren ademhaling  Controleer ademhaling door naar beweging 

van buik en borstkas te kijken. 

Bel 112 

Indien slachtoffer ademt; stabiele zijligging; 

Zie punt 4 

indien geen ademhaling start reanimatie;  

Zie punt 5          

 

4   Stabiele zijligging  Blijf weg bij gezicht.  

Leg het slachtoffer in de stabiele zijligging. 

Indien niet mogelijk, leg het slachtoffer op de 

zij met de mond naar beneden. 

Neem direct weer afstand. 

Bel 112 

Controleer regelmatig op afstand of de 

borstkast nog beweegt. 

 

5   Reanimeren en gebruik AED  Start reanimatie, waarbij u niet beademt. 

Ook niet met hulpmiddelen. 

Blijf weg kijken van het gezicht. 

Gebruik AED als normaal. 

 

6   Flauwte  Slachtoffer ziet bleek; ogen draaien mogelijk 

weg. 

Kan gepaard gaan met trekkingen. 

Blijf weg bij het gezicht. 

Houd afstand. 

Bel 112 

Bewaak ademhaling op afstand. 

Indien weer bij bewustzijn 10 minuten laten 

liggen 

 

7   Bloeding  Laat slachtoffer zelf wond dicht drukken. 

Slachtoffer zelf pleister of snelverband aan 

laten leggen. 

Als wond in eerste instantie is afgedekt en er 

is directe noodzaak tot aanleggen 

drukverband; 112 bellen, en indien mogelijk 

het slachtoffer de wond dicht laten drukken. 

 

8   Brandwonden  Indien slachtoffer bij bewustzijn is, zelf laten 

koelen waarbij u de temperatuur van het 

water vooraf test. Laat het slachtoffer zelf de 

kleding uittrekken. 

Indien buiten bewustzijn blijft u koelen 

waarbij u achter het hoofd blijft. 

Bel 112 
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9   Breuken  Blijf op afstand. 

Geef aan niet te bewegen, en geef 

isolatiedeken ter bescherming tegen 

onderkoeling. 

Bel 112 

10 Pijn op de borst  Blijf op afstand. 

Bel 112 

Geef informatie aan centralist. 

Bij bewustzijnsverlies zie 2 t/m 5 

11 Tekenen van Beroerte  Blijf op afstand. 

U ziet mogelijk afhangende mond; 

krachtsverlies; 

spraakproblemen. 

Bel 112 

Verder 1 t/5 

12 Diabetes   Blijf op afstand. 

Bij klachten van lage suiker: 

Leg suiker of druivensuiker neer. Zoete 

dranken, indien het slachtoffer goed bij 

bewustzijn is 

Laat slachtoffer het zelf pakken en innemen. 

Indien geen snelle verbetering: bel 112 

13 Valpartij  Blijf op afstand; 

Indien slachtoffer bij bewustzijn: 

Geef aan niet te bewegen. 

Vergaar informatie; 

Bel 112 

Indien slachtoffer buiten bewustzijn: 

Zie 3 t/m 5 

13 Epileptisch insult  Blijf op afstand; 

Indien slachtoffer buiten bewustzijn: 

Bel 112 

Zie 3 t/m 5 

Niet pogen beweging tegen te houden. 

14 Redding bij brand  Blijf weg bij gezicht. 

Bel 112 voor brandweer en ambulance. 

Indien voor u veilig: 

Sleep desnoods aan voeten uit ruimte. 

Zie 2 t/m 5 

15 Bij rookinhalatie  Blijf op afstand. 

Laat slachtoffer tegen muur zitten. 

Bel 112 voor brandweer en ambulance. 

Zie 2 t/m 5 

 
 

 
 


