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Instructie rol hulpverlener medisch handelen (MH) in De Open Hof 
 
Versie: juli 2022 definitief 

Deze instructie is gebaseerd op het Calamiteitenplan De Open Hof. 

Hoofd BHV (centrale coördinator) 

1. Als de dienstdoende 1e koster een BHV’er is, is deze tijdens een calamiteit het hoofd 
BHV en daarmee de centrale coördinator. Voor de rol van de centrale coördinator zie 
par. 4.2. van het Calamiteitenplan De Open Hof. 

2. Als van de dienstdoende kosters niemand een BHV’er is, is de ingeroosterde (1e) 
BHV’er het hoofd BHV. 

3. Het hoofd BHV zit tijdens een kerkdienst of een bijeenkomst met een BHV-bemensing 
achter in de kerkzaal, hetzij op een stoel naast de regiedesk (1e koster tevens hoofd 
BHV), hetzij op een hoek in de laatste rij (hoofd BHV niet zijnde 1e koster).  

 
Algemeen 

1. Een ingeroosterde hulpverlener MH meldt voor aanvang van de dienst of bijeenkomst 
zijn/haar aanwezigheid en plaats in de kerk aan het hoofd BHV. 

2. Bij een calamiteit in medische zin ligt het primaat bij de ingeroosterde persoon MH 
maar meer inzet en mogelijk ook deskundiger inzet door een ook aanwezige 
verpleegkundige of arts kan al gauw nuttig of zelfs zeer gewenst  zijn. 

 
Rol ingeroosterde hulpverlener MH bij een medische calamiteit 

1. Meldt een zich voordoende/voorgedaan hebbende medische calamiteit bij de 1e 
dienstdoende koster, voor zover dit nog niet bij hem/haar bekend is.  

2. Ondersteunt het hoofd BHV tijdens een calamiteit in medische zin met gericht 
optreden vanuit zijn/haar deskundigheid door het verlenen van de noodzakelijke en 
binnen zijn/haar mogelijkheden liggende medische hulp. 

3. Bedient in voorkomend geval de AED. De AED hangt in de Huiskamer naast de deur 
van de keuken. 

4. Beslist of er wel of niet een hulpdienst moet worden ingeschakeld en welke en geeft 
dit door aan de 1e koster. 
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