
Tips voor het onderhoud van BHV-middelen: praktische oplossingen voor praktische problemen 
Het goed organiseren van de bedrijfshulpverlening gaat niet alleen gepaard met opleiden, maar ook met 
investeren in middelen. Die middelen hebben onderhoud nodig. 
Onderhoud is te organiseren en kan vaak plaatsvinden tijdens de onderhoudsprocedures die ook voor 
bedrijfsmiddelen worden gebruikt. 
 

BHV-middelen 
BHV-middelen zijn alle middelen voor de bedrijfshulpverlening in het bedrijf aanwezig zijn. Bijvoorbeeld: 
- verbandtrommels 
- brandblussers 
- communicatiemiddelen 
- hulpmaterieel, zoals AED, brancards, adembescherming, e.d. 
Het meeste materieel vergt weinig onderhoud. Andere spullen echter moeten nauwgezet en periodiek 
gecontroleerd en soms zelfs getest worden. 
 

Beperkte houdbaarheid: 
Verbandtrommels bevatten veel spullen met een beperkte houdbaarheid. Verbandmiddelen zijn voorzien van 
een “niet te gebruiken na”-datum (NTGN). Dat is een waarborg om de steriliteit te garanderen. De inhoud van 
verbandtrommels moet periodiek gecontroleerd worden en waar nodig moet tot vervanging (en aanvulling) 
worden overgegaan. 
Om van ieder deel van de inhoud de NTGN-datum vast te leggen gaat te ver. Controleren daarom tenminste 
eenmaal per jaar de trommels. Let op! Verbandtrommels worden weleens aangesproken om kleine wondjes te 
verzorgen, waarna de trommels weer worden teruggeplaatst op hun normale plek. De meest eenvoudige 
oplossing daarvoor is om een extra exemplaar achter slot en grendel te bewaren en er voor te zorgen dat die 
trommel altijd compleet en inzetbaar is. Als er nu een trommel wordt aangesproken dan kan die omgewisseld 
worden, waarna de aangebroken trommel wordt aangevuld en als wisselexemplaar de kast in gaat. Het spreekt 
vanzelf dat die trommel ook in het onderhoud meedraait. 
Het onderhoud moet wel zodanig zijn ingericht dat ook tijdens het onderhoud over voldoende trommels beschikt 
kan worden. 
 

Periodieke inspectie en onderhoud 
Brandblusmiddelen moeten tenminste eenmaal per jaar geïnspecteerd worden. Uw brandverzekering stelt dat 
ook als voorwaarde. Ook hier kan gewerkt worden met wisselexemplaren. Poeder- en schuimblussers kunt u 
jaarlijks op basis van een onderhoudscontract laten controleren. 
De slangen van brandhaspels zijn van rubber of een gelijksoortig materiaal en hebben de neiging om na verloop 
van tijd te verharden. Om de haspels in orde te houden is het van belang dat u enkele keren per jaar de kraan 
opent en ze bijv. 5 minuten laat spoelen. 
Rol ze daarbij wel helemaal uit. Dan weet u gelijk of de slangen nog in orde zijn en dat het stilstaande water in 
de slang ververst wordt. U kunt meteen vaststellen of afsluiters en kranen nog goed functioneren. 
 

Communicatiemiddelen 
Er zijn bedrijven die over bijvoorbeeld portofoons beschikken. Bij apparatuur met batterijvoeding kunnen de 
batterijen leeglopen. Tegenwoordig zijn er steeds vaker batterijen die constant de batterij oplaadt. Ga na wat 
voor batterijen u toepast en ga eventueel over tot vervanging. 
Communicatieapparatuur moet echter niet alleen getest worden op de kwaliteit van de batterijen, maar ook op 
werking. De jaarlijkse BHV-oefening is daar een goed moment voor. 
Niets is zo onhandig als blijkt dat de batterijen zijn leeg gelopen. 
Neem de apparatuur dus op in een jaarlijks controle- en inspectieprogramma. 
Als uw telefooncentrale een noodstroomvoorziening heeft, spreek dan af met de leverancier dat deze zorg 
draagt voor de periodieke controle van de noodstroomvoorziening. 
 

Overig materieel 
Als u behalve de bovengenoemde apparatuur en middelen ook nog andere zaken heeft, dan is het verstandig 
om ook die in een inspectie- en onderhoudsprogramma op te nemen. Een hele praktische manier om dat te 
regelen is het opnemen van die activiteiten in de veiligheidsrondes die periodiek worden gelopen. Door niet 
alleen naar de veiligheid op de werkplekken en naar de nooduitgangen te kijken, maar ook het materieel mee te 
nemen zorgt u er voor dat er vanzelf als regel meer aandacht aan besteed wordt. 
 

Het advies is om planmatig om te gaan met het onderhoud van uw BHV-middelen. 
Het opstellen van een jaarlijks controle- en inspectieprogramma voor het onderhouden en inspecteren van de 
BHV-middelen kan hierbij helpen. Laat dit aansluiten bij zaken die u al doet, zoals periodiek onderhoud van het 
machinepark, veiligheidsrondes en BHV-oefeningen. Daarmee maakt u onderhoud en inspectie tot een logisch 
onderdeel van de dagelijkse routine in uw bedrijf. 
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