
Bij de BHV kennistoets

WELKOM

De juiste antwoorden
Tel uw punten. Per goede vraag krijgt u 1 punt.

Maak er eventueel een wedstrijdje van met uw 
collega’s.

Succes en veel plezier.



Algemene hulpverleningsregels

1. Let op gevaar.

2. Ga na wat er is gebeurd.

3. Zorg voor assistentie.

4. Bel deskundige hulp.

5. Verleen eerste hulp, bestrijd de brand of start met 
ontruimen.

Antwoord vraag 1



Vaststellen van de locatie van het incident.

Middels een app die de centralist naar de 
smartphone van de melder stuurt.

Antwoord vraag 2



- Gevaar door rook
- Verbranding luchtwegen
- Giftig
- Desoriëntatie

- Gevaar door hitte
- Brandwonden
- Spontane ontbranding

- Koolmonoxide
- Onzichtbaar / reukloos / smaakloos

Gevaren bij brand

Antwoord vraag 3



1. Droge blusleiding

2.  Sprinklerinstallatie

Antwoord vraag 4



Paracetamol
Dit medicijn mag u zonder probleem verstrekken indien 
de persoon die al eerder heeft gehad.

Andere medicijnen
- Toestemming van bijv. ouders (Toestemmings-

formulier)
- Indien een bevoegd persoon een 

bekwaamheidsverklaring heeft gegeven.

Antwoord vraag 5



- Brand

- Weersinvloeden

- Bommelding

- Vrijkomen gevaarlijke stoffen

- Dreiging van buiten.

Antwoord vraag 6



Om te voorkomen dat het slachtoffer het hoofd 
beweegt.

Antwoord vraag 7



- Hoofddoel is het signaleren van brand
( rook- hitte brandmelder / handbrandmelder)

- Bij brandalarm aansturen van bijv.
- Ontruimingsinstallatie
- Alarmeringspieper BHV (pager, DECT, etc.)
- Mogelijk doormelding naar PAC of brandweer
- Dicht laten gaan van compartimenteringsdeuren
- Openen van brandweeringang
- Aansturen van lift(en)
- Etc.

Antwoord vraag 8



- Omstanders vragen

- Situatie bekijken (ligt bijv. onder aan de trap)

- Eigen zintuigen gebruiken (ruikt bijv. gas)

Antwoord vraag 9



- Op de vluchtwegtekeningen

- Door de vluchtwegaanduidingen 
(transparantverlichting)

Antwoord vraag 10



- Algemene noodverlichting (gaat aan bij stroomuitval)

- Transparantverlichting (vluchtwegsignalering)

- Treden en hellingverlichting

- Nacht(nood)verlichting

Antwoord vraag 11
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Door middel van de Rautek greep
Dragen

Ondersteunen

Antwoord vraag 12



- Reinigen

- Ontsmetten

- Afdekken

- Indien nodig, rust

Antwoord vraag 13



1. Het kunnen verlenen van eerste hulp

2. Het kunnen bestrijden/beperken van een brand

3. Het kunnen alarmeren en evacuéren 

Antwoord vraag 14



- Gaasje + vingerbob

- Gaasje + elastische zwachtel

- Snelverband

Antwoord vraag 15



1. Doorgeven wat er aan de hand is.

2. Vertellen wat er inmiddels gedaan wordt.

3. Gidsen naar de plaats van de calamiteit (bijv. via een 
plattegrond).

4. Vertellen van bedrijfsspecifieke gevaren.

Antwoord vraag 16



Een verzamelplaats is een plek waar medewerkers en 
derden zich melden bij een ontruiming.

Antwoord vraag 17



ONTBRANDINGS TEMPERATUUR

Antwoord vraag 18



Arm

Kijk naar verlammingen. Laat beide armen 
tegelijkertijd horizontaal naar voren strekken

Spraak

Onduidelijke spraak. Vraag of slachtoffer een 
eenvoudig zinnetje wil nazeggen

Mond

mond scheef / mondhoek die afhangt / niet 
goed zichtbaar: vraag of hij zijn tanden wil 
laten zien

Face

Arm

Speech

Antwoord vraag 19



- Wikkel de vinger in een steriel gaas

- Doe dit vervolgens in een plastic zakje

- Knoop dit dicht

- Doe dit zakje in een ander plastic zakje

- Doe in het laatste zakje wat smeltend ijs

Antwoord vraag 20



> Koelen (nat kompres)

> Door arts laten beoordelen.

Gevaar
Mogelijke bloeding 
tussen netvlies en 
harde oogrok 
= verlies van zicht

Antwoord vraag 21



In het veilige compartiment zijn de geëvacueerde 
personen 30 of 60 minuten veilig.

Personen met een lichamelijke beperking worden 
geëvacueerd nadat de mobiele personen weg zijn.

Ga je personen met een lichamelijke beperking als 
eerste via de trappen verder evacueren, dan kunnen zij 
een blokkade vormen voor de mobiele personen. Bij 
onrust / paniek ontstaat dan een groter probleem.

Antwoord vraag 22



- Sieraden verwijderen

- Koelen 10 / 20 minuten

- Leg, als het slachtoffer dit wil, een steunverband 
aan 

Antwoord vraag 23



- Pijn

- Zwelling

- Functieverlies

- Mogelijk abnormale stand

- Mogelijk een uitwendige bloeding

- Inwendige bloeding (bij zien zwelling)

Antwoord vraag 24



Giftig Schadelijk Lange termijn 
gezondheids 

schadelijk

Milieu 
gevaarlijk

BijtendExplosief Brandgevaarlijk Brand 
bevorderend

Houder 
onder druk

Antwoord vraag 25



1. Verwijder los zittende kleding

2. Zorg dat de zachte stroom lauw water boven de 
brandwond gericht is.

3. Koel 10 – 20 minuten. 

Antwoord vraag 26



KLASSE A

KLASSE B

KLASSE C

KLASSE D

Brandbare vaste 
stoffen

Brandbare 
vloeistoffen

Brandbare gassen

Brandbare 
metalen

F KLASSE F

Brandbare 
vetten

Antwoord vraag 27



1. Moedig aan te hoesten.

Doe zelf verder niets.

Roep hulp erbij terwijl u het slachtoffer in de gaten 
houdt.

2. Bel 112 (of laat dit doen).

Geef slagen tussen de schouderbladen.

Geef 5 buikstoten.

Wissel dit af.

Antwoord vraag 28



- Laat slachtoffer licht voorover buigen.

- Laat de neus snuiten.

- Laat slachtoffer 5 minuten de neus dichtknijpen.

- Ga naar de huisarts als de bloeding na 5 min. niet is 
gestopt.

Antwoord vraag 29



Deze indicator bevindt zich boven de deur aan de 
gangzijde.

Indien deze indicator brandt wil dat zeggen dat de 
brand/rookmelder achter de deur is geactiveerd.

Antwoord vraag 30


