
BHV-EHBO-plan 

Catharinakerk Zoutelande 
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1. Wat te doen bij calamiteiten in de Catharinakerk? 

   -  Er is een BHV-EHBO-team in de kerk dat zich bezig houdt met veiligheid in de kerk.  

   -  Het is goed om te weten dat zaken geregeld zijn als er iets gebeurt in de kerk.  

   -  Het is goed dat iedereen weet wat er geregeld is in de kerk.  

   -  Het is goed om te weten wat we hebben aan materialen.  

2. Wie zitten er in het EHBO-BHV-team? 

- Kosters, kerkenraadsleden, BHV-ers  (Zie bijlage 1) Aan de binnenzijde van de EHBO-kast, in de hal/wandelkerk, hangt 

een overzicht van deze personen. 

- In principe is er altijd een BHV-er aanwezig tijdens de kerkdiensten of andere activiteiten/evenementen. Mocht er 

niemand van deze personen aanwezig zijn, bijvoorbeeld tijdens een kindernevendienst of de kindercrèche, kunt u altijd 

telefonisch contact opnemen met de koster en om advies/hulp vragen. De koster draagt de telefoon bij zich. 

Telefoonnummer kerk: 0118- 562821 Bij noodgeval altijd direct 112 bellen.  

3. Wat doet het EHBO-BHV-team? 

- 1x per jaar bij elkaar voor herhalingstraining 

- Na elke gebeurtenis met direct betrokken evalueren. 

- Controleren van aanwezige materialen (Brandblussers worden door externe partij jaarlijks gecontroleerd.) 

- Informeren van gemeenteleden middels gemeenteavond, website, kerkblad. 

- Eventueel met gemeente een ontruiming oefenen 

 



4. Wat hebben we aan hulpmaterialen beschikbaar? 

We hebben de volgende hulpmaterialen beschikbaar: 

  -   AED in het portaal van Hotel de Distel tegenover de kerk 

  - In het invalidentoilet: Brancard, rolstoel, kussen en deken  

- In het EHBO-kastje in de wandelkerk:   

Rescue-masker voor beademing – verbanddoos -  zaklamp -hesjes voor hulpverleners  

 

- Vluchtplan hangt op in iedere ruimte van het kerkgebouw  

 

- Brandblussers (locaties zie vluchtplan) 

 

- Vluchtladder bij het orgel 

 

5. Protocollen 

De volgende vier scenario’s zijn beschreven: 

- A. Onwel worden persoon 

- B. Stroomuitval 

- C. Overige calamiteiten (brand, instorting, blikseminslag e.d.) 

- D. Ontruiming van de kerk 

 



A. Protocol bij onwel worden persoon 

- BHV-er (meestel de koster) heeft de  coördinatie en bepaalt (samen met andere aanwezige BHV-ers) wat er moet 

gebeuren: 

- Indien mogelijk slachtoffer naar de wandelkerk brengen.  

- 112 bellen?  

- Dominee of ouderling van dienst bepaalt of de dienst wordt voortgezet en hoe dit gebeurt. Hij/ zij zal overleggen met 

hoofd BHV-er. 

 

Protocol hulpverlening bij onwelwording (voor BHV-ers) nader uitgewerkt in bijlage 2 

  

B.  Protocol bij stroomuitval 

BHV-er (meestal de koster): Doet coördinatie en probeert probleem te verhelpen. Indien mogelijk zal de dienst 

voortgezet worden. 

C. Protocol bij overige calamiteiten (brand, instorting, blikseminslag e.d.)  

BHV-er (meestal de koster): Doet coördinatie en bepaalt wat er moet gebeuren. 

   -  assistentie vragen van aanwezige BHV-EHBO-ers en ouderling-kerkrentmeester 

   -  calamiteit bestrijden  



   -  112 (laten) bellen  

   -  Kerk ontruimen 

 

D. Protocol bij ontruiming van kerk 

- BHV-er (meestal de koster) bepaalt in overleg met de kerkrentmeester van dienst of de 

         kerk ontruimd wordt. 

- Koster: Coördinatie verhelpen calamiteit en opent de deuren van de kerk. Hulp aan eventuele slachtoffers 

delegeren aan andere BHV-ers/ EHBO-ers/ arts.  

- Ouderling van dienst: Gaat naar kindernevendienst en zorgt voor evacuatie via zij- of          

         nooduitgang. 

- Diaken: Opent de deuren van “De Wegwijzer” en vangt gemeenteleden op. De koster heeft de sleutels van “De 

Wegwijzer”. 

- Kerkrentmeester: Neemt de leiding in de kerkzaal, gaat naar het liturgisch centrum en gebruikt de losse 

microfoon. Hij/zij geeft de gemeente de volgende instructies voor ontruiming: 

1. Hij/ zij vraagt de gemeente rustig te blijven zitten en te luisteren naar zijn/ haar instructies. 

2. Hij/zij deelt mee dat de kinderen in de consistorie in veiligheid worden gebracht door de ouderling van 

dienst. 



3.      Hij/ zij coördineert het groepsgewijs verlaten van de kerk en deelt aan de gemeente mee: 

                - Loopt u rustig de kerk uit en help ouderen/hulpbehoevenden 

                - Voorkom gedrang met alle gevolgen daarbij. 

                -Gaat u naar de verzamelplaats op het grasveld of naar “De wegwijzer” 

LET OP: controleer na ontruiming alle ruimtes van de kerk op de aanwezigheid van gemeenteleden (o.a. orgel, zolder, keuken, 

bijkeuken, wc’s) 

 

 

Bijlage 1: Leden BHV-EHBO team 

Rianne Vos- Wouters 

Jannie Ruitenburg- den Ouden 

Wim de Visser 

Nelie Bliek- Louws 

Arienne Molenaar- Annot 

Mirjam Kusse- de Looff 

 



Bijlage 2 Protocol voor BHV-ers bij onwelwording  

1. Zodra iemand onwel of bewusteloos raakt is moet de BHV-er van dienst (meestal de koster) worden gewaarschuwd 

 

2. De BHV-er van dienst neemt de leiding over de hulpverlening. Andere aanwezigen met BHV- of medische kennis kunnen 

assisteren of de hulpverlening overnemen op verzoek van de BHV-er van dienst. 

 

3. De BHV-er van dienst beoordeelt de toestand van het slachtoffer. De BHV-er controleert het bewustzijn.  

 

A.  Als het slachtoffer wel reageert:  

 -Beoordeel het probleem en verplaats de persoon zo nodig per rolstoel naar de wandelkerk. Rolstoel en brancard bevinden 

zich in het invalidentoilet. Verbanddoos en beademingsmaskertje in EHBO-kastje in wandelkerk. 

 -Beoordeel of de ambulance of huisarts gebeld moet worden.  (112 = ambulance, 0118-561282 = huisarts; als dit nummer 

in gesprek is: 0118-562525).  

 -Tijdens deze hulpverlening wordt door de voorganger en ouderling van dienst beoordeeld of de dienst onderbroken moet 

worden. De voorganger kan een seintje geven aan de organist om orgelspel in te zetten. Dit leidt de aandacht van de 

gemeente af. 

-De ouderling van dienst informeert bij de hulpverlener naar de toestand van het slachtoffer en informeert vervolgens 

de voorganger. 

-De voorganger informeert daarna de gemeente en beslist samen met de dienstdoende ouderling over de voortgang van de 

dienst 

 

 

 

 

 

 



B. Als het slachtoffer niet reageert: 

-Leg het slachtoffer op de grond op een geschikte en veilige plaats, niet eerst naar de wandelkerk brengen. 

-Als het slachtoffer niet zelf beweegt, zijn ogen niet opent en niet of niet normaal ademt (of bij twijfel): bel (of laat 

bellen) 112 en meldt dat het om een reanimatie gaat. De BHV-er geeft de opdracht om de AED (defibrillator) te halen. 

Deze hangt in het voorportaal van hotel “De Distel”.  

-De BHV-er en/of een andere hulpverlener start het reanimeren en past defibrillatie toe wanneer de AED beschikbaar is. 

Onderbreek de reanimatie niet tot het ambulancepersoneel arriveert.  

 

LET OP: Het kan nodig zijn dat de rijen stoelen voor of achter het slachtoffer weggehaald moeten worden. De 

desbetreffende gemeenteleden moeten dus hun plaatsen verlaten. 

Bij reanimatie worden de  gemeenteleden door de kerkrentmeester van dienst verzocht de kerk te verlaten.  

Gemeenteleden kunnen zo nodig opgevangen worden in “De wegwijzer”.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Vastgesteld door de Kerkenraad: Juli 2014. 


