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Ik ben BHV’er, waar moet ik rekening mee houden? 
Sinds 23 maart zijn de richtlijnen voor burgerhulpverlening aangepast om 
verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. Het coronavirus kan worden 
overgebracht via de luchtwegen. Daarom wordt het volgende geadviseerd: 

• Geef geen mond-op-mond-beademing meer bij volwassenen. 
• Geef wel borstcompressies. 
• Gebruik een AED. 

Als iemand corona heeft of als er sterke verdenking zijn: 

• Geef geen mond-op-mond beademing. 
• Geef geen borstcompressies. 
• Sluit alleen de AED aan. 

Bij een reanimatie van kinderen blijft de situatie ongewijzigd vanwege het 
beperkte risico op besmetting. 

Alleen burgerhulpverleners onder de 50 jaar worden de komende tijd 
gealarmeerd als er hulp moet worden verleend. BHV’ers die geen leeftijd hebben 
ingevoerd, worden niet gealarmeerd en krijgen het advies dit alsnog te doen. 

Voor het vaststellen van wel/geen ademhaling vervalt het ‘Luisteren’ naar een 
ademhaling of ‘Voelen’ van een ademhaling. Dat betekent dat alleen het ‘Kijken’ 
nog wordt uitgevoerd. 

Bent u ziek of is een gezinslid ziek? Ga niet naar een reanimatie. Valt u in de 
hoogrisicogroep: ga niet naar een reanimatie. 

Als u als BHV’er wordt ingezet: 

• Zorg dat er maximaal 2 burgerhulpverleners (inclusief brandweer/politie) bij een 
slachtoffer zijn. Anderen moeten op ruime (minimaal 1,5 meter) afstand zijn. 

• 1 burgerhulpverlener geeft borstcompressies, de andere staat bij de voeten voor 
aflossen van de hartmassage. 

• Pocketmasks, Kiss of Lifes of andere middelen ter bescherming bij (mond-op-
mond) beademing tijdens reanimatie zijn in dit geval niet veilig en moeten daarom 
niet gebruikt worden. 

Wat verandert er met het coronavirus aan de handelingen rondom reanimatie 
en beademing? 
Sinds 23 maart gelden er nieuwe maatregelen bij reanimatieoproepen in relatie 
tot het coronavirus. De maatregelen zijn als volgt: 
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• Geef geen mond-op-mond beademing meer bij volwassenen. 
• Geef wel borstcompressies. 
• Gebruik een AED. 

COVID-19-positief of sterke verdenking: 

• Burgerhulpverleners worden wel ingezet. 
• Geef geen mond-op-mond beademing. 
• Geef geen borstcompressies 
• Sluit alleen de AED aan. 

Bij een reanimatie van kinderen blijft de situatie ongewijzigd vanwege het 
beperkte risico op besmetting. 

Hartslag 

• Nu alarmeert de komende periode alleen burgerhulpverleners onder de 50 jaar. 
• Mensen die geen leeftijd hebben ingevoerd, worden niet gealarmeerd. 
• Heeft u geen leeftijd ingevoerd bij uw profiel, dan wordt geadviseerd dat alsnog te 

doen. 

Voor het vaststellen van wel/geen ademhaling vervalt het ‘Luisteren’ naar een 
ademhaling of ‘Voelen’ van een ademhaling. Dat betekent dat alleen het ‘Kijken’ 
nog wordt uitgevoerd. 

Bent u ziek of is een gezinslid ziek? Ga niet naar een reanimatie. Valt u in de 
hoogrisicogroep: ga niet naar een reanimatie. 

Tijdens de inzet: 

• Zorg dat er maximaal 2 burgerhulpverleners (inclusief brandweer/politie) zijn bij 
een slachtoffer, anderen op ruime (minimaal 1,5 meter) afstand; 

• 1 burgerhulpverlener geeft borstcompressies, de andere staat bij de voeten in 
verband met aflossen van de hartmassage. 

• Pocketmasks, Kiss of Lifes of andere middelen ter bescherming bij (mond-op-
mond) beademing tijdens reanimatie zijn in dit geval niet veilig en moeten daarom 
niet gebruikt worden. 

Wat kan ik doen voor ontsmetting bij BHV-acties? 
Desinfecteer uw handen zo snel als mogelijk bij een ambulance. 

 


