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Bedrijfsverbandset BHV 

Wet- en regelgeving 
Arbowet 

Verbandrichtlijnen Het Oranje Kruis  

 

Toelichting 
• Bedrijfsverbandset (verbandkoffers) 

 

De verbandrichtlijnen zijn samengesteld op grond van de Nederlandse Richtlijnen Eerste Hulp 
2021. Het Oranje Kruis stelt zich op het standpunt dat verbanddozen moeten zijn 
samengesteld op basis van kwaliteit, doeltreffendheid, veiligheid en gebruiksvriendelijkheid.  

 

In de verbanddozen met een goedkeuringsnummer vindt de gediplomeerde eerstehulpverlener 
de materialen die tijdens het examen van Het Oranje Kruis worden gebruikt. Een ander 
belangrijk uitgangspunt is dat in de verbanddoos alleen materialen van goede kwaliteit zitten, 
bijvoorbeeld een schaar waarmee je kunt knippen.  

 

Er zijn 3 sets waarvoor goedkeuring kan worden verleend. De Verbandset 2021 is de basis van 
alle eerstehulpverlening. De Verbandset stop-de-bloeding is een uitbreiding op deze basisset. 
Naast deze sets is er de eerste hulp set (verkeersset) voor mensen die geen eerste hulp 
opleiding hebben gevolgd dan wel een set die bruikbaar is als set voor in de auto (vaak 
beperkte ruimte beschikbaar). In deze set is een gebruiksaanwijzing toegevoegd. 

 

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. 
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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 eisen voor bedrijven  

• De verbanddoos moet binnen handbereik zijn (binnen een halve minuut beschikbaar). 
Met deze eis wordt ook de hoeveelheid verbanddozen afgedekt. Heeft een bedrijf 
meerdere verdiepingen dan dient er op iedere verdieping een verbanddoos geplaatst 
te worden. 

• De verbanddoos moet voorzien zijn van een houder waarmee hij duidelijk zichtbaar 
aan de muur kan worden bevestigd en dient eenvoudig te openen te zijn.  

• De verbanddoos dient regelmatig, doch tenminste ieder half jaar, gecontroleerd te 
worden op gebreken, ontbrekende inhoud en houdbaarheid van de producten. Het 
verdient de aanbeveling om een vast persoon met deze taak te belasten.  

• De beschreven inhoud is een minimumpakket; de doos dient voldoende ruimte te 
hebben om op basis van specifieke risico's of ervaringen al naar gelang de 
bedrijfssituatie te worden uitgebreid.  

• De doos dient te zijn voorzien van een duidelijke gebruiksaanwijzing en een beknopte 
actuele instructie hoe te handelen bij verschillende ongelukken.  

 

Het bedrijf is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de verbanddoos, eventueel kan 
onderhoud (controle houdbaarheid en aanvulling) uitbesteed worden. Pleisters worden veel 
gebruikt. Om te voorkomen dat de verzegeling van de verbanddoos vaak verbroken wordt, 
mogen pleisters apart gehouden worden, bijvoorbeeld in een pleisterdispenser. In de 
kinderopvang is het nodig aan de inhoud van de verbanddoos kleine formaten zwachtels en 
kinderpleisters toe te voegen. 

 

De eisen 

• Het materiaal moet gebruikersvriendelijk zijn en overzichtelijk opgeborgen. 

• Het materiaal dient zodanig te zijn samengesteld dat de veiligheid van 
eerstehulpverlener en slachtoffer zoveel mogelijk gewaarborgd is. 

• De inhoud dient voor zover mogelijk te bestaan uit producten die zijn beschreven 
door (inter)nationale normalisatie-instituten. 

• Het product voldoet aan de wettelijke eisen van veiligheid, gezondheid, milieu en 
consumentenbescherming (CE keurmerk). 



 

Dit document is bedoeld voor intern gebruik en mag niet anders gebruikt, ingezet 
of in welke mate dan ook commercieel verhandeld worden. 

Best  

Documenten: Bedrijfsverbandset BHV  Pagina 03/03 
Datum: 15-02-2023 Auteur: Melford Versie: 14.4 

 

Bedrijfsverbandset BHV 

• De inhoud en samenstelling moet bij bedrijven voldoen aan eisen van de Arbowet. 

• Het materiaal dient van dusdanige kwaliteit te zijn, dat het meteen als 
eindbehandeling kan dienen (bij slachtoffers die niet meer naar een andere 
hulpverlener hoeven te worden gebracht). 

• Het materiaal dient van dusdanige kwaliteit te zijn, dat het gebruikt kan worden bij 
het verlenen van eerste hulp aan slachtoffers die daarna naar een andere 
hulpverlener moeten worden gebracht. Het materiaal mag daarbij de beoordeling van 
de professionele hulpverlener niet hinderen. 
 

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. 


