
Ook als er veilig en zorgvuldig wordt gewerkt kunnen zich incidenten of ongevallen voordoen. 

Medewerkers kunnen bovendien onwel worden. Bij een ongeval of noodsituatie moeten de 

Veldhulpverleners snel handelend kunnen optreden. Dit kan variëren van het geven van EHBO 

tot het verrichten van noodhulp, totdat een ambulance of andere hulpverleningsorganisatie de 

hulpverlening overneemt. Een Veldhulpverlener moet niet alleen zorgen voor het slachtoffer, 

maar ook voor de eigen veiligheid en die van de omgeving. Hoe organiseer je deze specifieke 

hulpverlening zo goed mogelijk? 

Veldhulpverlening op 
de werklocatie

›

1 Check vooraf of de Veldhulpverlening voor 
jouw locatie goed geregeld is 

Ieder bedrijf of werkorganisatie  moet zijn (bedrijfs)hulpverlening 
geregeld hebben, ook voor het werken op locatie ‘in het veld’. 
Hoe de Veldhulpverlening is georganiseerd staat in het calami-
teitenplan. 

Check voor je de werkzaamheden begint de onderstaande aan-
dachtpunten: 

  Voldoende hulpverleners met de juiste opleiding

• Op de werkplek moet altijd iemand aanwezig zijn met een 
geldig certificaat Veldhulpverlening (VHV-1)

• Een aanvullende opleiding (VHV-2) is nodig bij werkzaam-
heden met verhoogd risico.

• Bijvoorbeeld: bij klimwerkzaamheden moet ook een VHV-er 
met een certificaat reddend klimmen aanwezig zijn. 

  Voorbereiding

Check of de Veldhulpverlening past bij de risico’s van  de 
werklocatie en het werk. Raadpleeg het calamiteitenplan, de 
RI&E (risico inventarisatie en evaluatie) of de TRA (Taak Risico 
Analyse). Let onder meer op:

• De risicobeoordeling van de werkzaamheden. Voer zo 
nodig een LMRA (Last Minute Risico Analyse) uit?

• Bereikbaarheid van de werkplek voor hulpdiensten.

• Inhoud van de verbandtrommel en indien nodig: AED, 
brandblusser aanwezig?

• Alarm- en noodkaarten aanwezig? 

  Communicatie

• Is je  mobiel telefoon volledig opgeladen? 

• Heb je een ICE (in case of emergency) (nood)nummer in je 
telefoon gezet?

• Heeft je  telefoon op de werkplek bereik?  
Zo niet neem aanvullende maatregelen: 

> Zorg dat je weet waar je wel bereik met je telefoon hebt. 

>  Maak aanvullende afspraken over het opvangen van hulp-
diensten, bijvoorbeeld in bos, vaarland en duinen.

> Zorg zo nodig voor extra aanwezige Veldhulpverleners 

  Alleen werken

Werk nooit alleen werken bij risicovolle werkzaamheden. 
Maak hierover vooraf afspraken met je leidinggevende. 

  Laat weten waar je werkt

• Laat anderen (kantoor, werkschuur, thuisfront) weten op 
welke locatie je werkt. 

• Hou met hen regelmatig contact vanaf je geïsoleerde  
werkplek. Geef je begin- en eindtijden door.
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MEER INFORMATIE

 X Checklist VHV  
www.vbne.nl/productdetails/checklist-veldhulpverlening-vhv 

 X Voor ehbo koffer, verbandrichtlijnen Oranje kruis  
www.hetoranjekruis.nl/media/1177/verbandrichtlijnen-2016_ 
20160701.pdf 

 X Richtlijn praktijkopleidingen  
www.vbne.nl/productdetails/richtlijn-voor-praktijkopleidingen 

 X Arbocatalogus Bos en Natuur  
www.stigas.nl/agroarbo/bos-en-natuur 

 X e-learning module ‘Veilig werken buiten’, Leer je Groen! 
leerjegroen.nl/ 
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Wat te doen bij een ongeval of incident

• Eigen veiligheid hulpverlener voorop 
Hoe ernstig een situatie ook is en hoe dringend hulp ook no-
dig is, een hulpverlener mag nooit zichzelf in gevaar brengen: 
als de hulpverlener iets overkomt, is er geen hulp meer, én 
een extra slachtoffer! Zorg dat iedereen dit uitgangspunt kent 
en begrijpt 

• Stel de situatie veilig 
Zorg – voordat je jeom het slachtoffer bekommert – dat er 
geen gevaar is voor omstanders. Waarschuw mensen in de 
omgeving (ook collega’s), stel de situatie veilig en stuur, als 
dat nodig is, omstanders weg. Voorkom hiermee dat anderen 
in gevaar komen én dat de hulpverlening wordt gehinderd. 

• Help het slachtoffer 
Ga na wat er is gebeurd en wat het slachtoffer mankeert. Zorg 
dat je een goed beeld krijgt, ook door vragen te stellen aan 
slachtoffer – als dat kan – en aan getuigen. Dit is ook voor het 
contact met de deskundige hulpverleners van groot belang. 
Maak een goede inschatting wat het slachtoffer zou kunnen 
mankeren. 

• Stel het slachtoffer gerust 
Leg aan het slachtoffer uit wat je gaat doen, hou hem op de 
hoogte van de gang van zaken en blijf vooral ook zelf rustig. 

• Blijf vriendelijk 
Ook als het slachtoffer agressief is. Vraag eventueel collega’s 
om hulp bij het geruststellen en kalmeren van het slachtof-
fer. Dreigt gevaar voor de hulpverlener (als het slachtoffer 
agressief of extreem angstig is en daardoor gevaarlijk gedrag 
vertoont): laat het slachtoffer voorlopig met rust.

• Deskundige hulp

>   Zorg indien nodig voor deskundige hulp. Laat dit doen 
door een collega / omstander

>   Zorg dat de hulpverlener bij het slachtoffer blijft. 

>   Diegene die hulp gaat halen moet de hupverleners de  
juiste informatie geven: 

- waar moeten ze zijn 

- wat mankeert het slachtoffer

- zijn er meer slachtoffers

- wat is er precies gebeurd 

- is er nog steeds gevaar

- wie of wat moet er komen? 

>   Vang de ingeschakelde hulpverleners op als het een  
slecht bereikbare plek betreft 

• Verplaats het slachtoffer niet 
Help het slachtoffer zo mogelijk ter plekke. Het verplaatsen 
van het slachtoffer kan nog niet ontdekt letsel verergeren. Ga 
dus nooit ‘slepen’ met een slachtoffer, maar laat dit over aan 
de deskundige hulpverleners. (Voorzichtig) verplaatsen van 
het slachtoffer is natuurlijk wel nodig als er sprake is van een 
gevaarlijke situatie (zoals brandgevaar, omvalgevaar, verstik-
kingsgevaar).

https://www.vbne.nl/productdetails/checklist-veldhulpverlening-vhv
https://www.hetoranjekruis.nl/media/1177/verbandrichtlijnen-2016_20160701.pdf
https://www.hetoranjekruis.nl/media/1177/verbandrichtlijnen-2016_20160701.pdf
https://www.vbne.nl/productdetails/richtlijn-voor-praktijkopleidingen
https://www.stigas.nl/agroarbo/bos-en-natuur
https://leerjegroen.nl/
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