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Instructie rol BHV’ers bij een calamiteit in De Open Hof 

Versie definitief, juli 2022 

Deze instructie is gebaseerd op: 
- het Calamiteitenplan De Open Hof; 
- Procedure bezetting BHV en ontruiming van De Open Hof. 
 
Rol (ingeroosterde) BHV’ers bij een calamiteit of ontruimingsoefening 

1. Melden een zich voordoende/voorgedaan hebbende calamiteit bij het hoofd BHV, voor 
zover dit nog niet bij laatstgenoemde bekend is.  

2. Dragen zorg dat zij als BHV’er herkenbaar zijn door het dragen van een geel hesje 
met opschrift ‘BHV’. BHV-hesjes bevinden zich in de Huiskamer naast de deur van de 
keuken en in de Kerkzaal achter het orgel. 

3. Ingeroosterde BHV’ers hebben (evenals het hoofd BHV) tijdens hun dienst een hesje 
bij zich. 

4. Ondersteunen het hoofd BHV tijdens een calamiteit met adviezen en treden gericht 
op vanuit hun deskundigheid. 

5. Zijn volledig bekend met het gehele calamiteitenplan en de bijbehorende taken, met 
de plattegrond en inrichting van De Open Hof en met de wijze van ontruimen van de 
kerkzaal. 

6. Dragen ingeval van een ontruiming, tezamen met de dienstdoende 
ambtsdragers/taakdragers eredienst, dienstdoende leiding van de kinderoppas, de 
kinderdienst en tienerkerk, zorg voor de evacuatie van de aanwezigen uit de 
kerkzaal, de overige zalen en ruimten zoals de toiletgroepen. 

7. Betreffende de kerkzaal draagt de 1e “ouderling” zorg voor uitgang 2, de 2e 
“ouderling” voor uitgang 3, de diaken voor uitgang 4 en de ingeroosterde BHV’er voor 
uitgang 1, zie ‘Procedure bezetting BHV en ontruiming van De Open Hof’, paragraaf F.  

8.  Controleren of alle ruimten in De Open Hof vrij zijn van personen en melden dit aan 
het hoofd BHV. 

9. Trachten zo mogelijk bij een beginnende of kleinschalige brand op verantwoorde 
wijze deze te bestrijden met de aanwezige blusmiddelen (blusdekens, brandslangen, 
schuimblussers). 

10. Verlenen waar mogelijk medische hulp. 

11. Zorgen in voorkomend geval ervoor dat de AED snel ter plaatse komt en maken deze 
gereed voor gebruik. De AED hangt in de Huiskamer naast de deur van de keuken. Bij 
afwezigheid van een hulpverlener medisch handelen of een nadere medisch specialist 
bedienen zij  de AED. 

12. Zorgen in voorkomend geval ervoor dat de brancard ter plaatse komt. De brancard 
bevindt zich in de bergruimte naast de garderobe.  

13. Begeleiden waar nodig familieleden van een slachtoffer en/of andere betrokkenen van 
de gebeurtenis.. 
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