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Bedrijfsverbandset BHV 

Wet- en regelgeving 

Arbowet 

Verbandrichtlijnen Het Oranje Kruis  

 

Toelichting 

• Bedrijfsverbandset (verbandkoffers) 

 

Voorschriften 

Conform de Arbowet is de werkgever verantwoordelijk voor de bedrijfshulpverlening. Zij 

moet haar bedrijfshulpverleners zo uitrusten dat ze hun taak adequaat kunnen uitvoeren. 

Daarbij wordt gesteld dat voldoende doelmatige middelen aanwezig dienen te zijn. 

 

Arbowet artikel 15 lid 3: De bedrijfshulpverleners beschikken over een zodanige opleiding en 

uitrusting, zijn zodanig in aantal en zodanig georganiseerd dat zij de in het tweede lid 

genoemde taken naar behoren kunnen vervullen. Taken genoemd in het tweede lid:  

a. het verlenen van eerste hulp bij ongevallen; 

b. het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van 

ongevallen; 

c. het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere 

personen in het bedrijf of de inrichting. 

 

Verbandrichtlijn Het Oranje Kruis. 

Het betreft hier een richtlijn, omdat wetgeving ontbreekt. Deze richtlijn is uitgebracht door 

het Oranje Kruis. Het Oranje Kruis bewaakt namens de overheid de EHBO-certificaten en 

wordt daarmee gezien als voorloper op EHBO-gebied. Naar aanleiding van de Arbowet heeft 

zij een richtlijn uitgebracht waarin staat waar de inhoud van een bedrijfsverbandset aan 

moet voldoen. Naar aanleiding van criteria in deze richtlijn kan bepaald worden of een 

bedrijfsverbandset voldoende compleet is om verantwoord eerste hulp te kunnen verlenen in 

het kader van bedrijfshulpverlening.  

 

De bedrijfsverbandset BHV is gebaseerd op een zogenaamde "werkunit". Een bedrijf kan, 

afhankelijk van grootte en samenstelling, uit één of meerdere units bestaan. Een werkunit 

heeft als criteria:  

• een duidelijk afgebakend risicoprofiel (kantoor en werkplaats zijn dus twee units) 

• de bedrijfsverbandset BHV moet binnen handbereik zijn (binnen een halve minuut 

beschikbaar) 
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Bedrijfsverbandset BHV 

• indien sprake van een trommel: de bedrijfsverbandset BHV moet duidelijk zichtbaar 

op ooghoogte in een wandklem aan de muur bevestigd zijn, dan wel middels 

signalering snel te vinden zijn. Eventueel vermelding van de locatie op het vluchtplan 

• de bedrijfsverbandset BHV moet voldoende ruimte bieden om enkele noodzakelijke 

aanvullingen te kunnen herbergen 

• de bedrijfsverbandset BHV dient regelmatig gecontroleerd te worden. Bij voorkeur 

ieder half jaar, maar vaker wanneer de risicofactoren in het bedrijf dat vereisen.  

Het verdient aanbeveling hiervoor een vast persoon aan te wijzen. De trommel dient 

in ieder geval na gebruik gecontroleerd te worden en ontbrekende middelen moeten 

worden aangevuld.  

 

Naleving voorschriften 

• er moet iemand verantwoordelijk gemaakt worden voor het beheer en de controle op 

de bedrijfsverbandsets BHV  

• de bedrijfsverbandsets BHV moeten binnen handbereik zijn (30 seconden) en per 

“werkunit” dient er één aanwezig te zijn 

• de bedrijfsverbandset BHV moet na ieder gebruik worden gecontroleerd en waar 

nodig worden aangevuld 

• ieder half jaar moet de bedrijfsverbandset BHV worden gecontroleerd op volledigheid 

en houdbaarheid. 

 

Documenten 

Overzicht per bedrijfsverbandset BHV waarmee volledigheid en houdbaarheid kan worden 

aangetoond. 


