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Nr. 01 Veldhulpverlening  
 

 

Veldhulpverlening moet ‘adequaat’ worden georganiseerd. Wat adequaat is, hangt van de omstandigheden af:  

• Bij risicovolle werkzaamheden of op afgelegen locaties moet minimaal één persoon aanwezig zijn met een 

eerste-hulp-bevoegdheid die past bij de risico’s. Bijvoorbeeld:   

- Bij zeer risicovolle werkzaamheden zoals werken met de kettingzaag is een VHV-2 bevoegdheid 

verplicht die op het risico is afgestemd.   

- Als de hulpverlener zelf meewerkt en hoog risico loopt, is een tweede hulpverlener noodzakelijk.  

- Op afgelegen locaties weet een Veldhulpverlener met VHV-1 bevoegdheid hoe je hulp in kunt 

schakelen.   

• Bij goed bereikbare locaties waar midden of laag risico-werkzaamheden worden uitgevoerd, volstaan 

hulpverleners met VHV-1, EHBO of BHV.   

• We adviseren om bij alle werkzaamheden minimaal twee EHBO’ers, Veldhulpverleners (VHV’ers) of BHV’ers 

te organiseren.   

 

Zorg dat de opleidingen tijdig worden herhaald. BHV is een jaar geldig. EHBO en VHV zijn 2 jaar geldig.  Meer over 
Veldhulpverlening vind je in de www.vbne.nl/productdetails/checklist-veldhulpverlening-vhv 

 

Meer over de inhoud van VHV-1 en VHV-2 opleiding vind je op pagina 20 van de brochure Richtlijn 
Praktijkopleidingen (zie www.vbne.nl/productdetails/richtlijn-voor-praktijkopleidingen).   

 

Werkzaamheden  
• Geadviseerd bij alle werkzaamheden  

• Verplicht bij hoog risico werkzaamheden en 
afgelegen locaties  

Gereedschap  
• EHBO-koffer  

• Eventueel een AED   

 

  

https://www.vbne.nl/productdetails/checklist-veldhulpverlening-vhv
https://www.vbne.nl/Uploaded_files/Zelf/richtlijn-praktijkopleidingen-web.feb8c9.pdf
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 Gevaren / risico’s Maatregelen 

Hoog 

!!! 

Zeer risicovolle werkzaamheden, zoals 
bijvoorbeeld zagen met bosmaaier of 
motorkettingzaag, lieren en werken op 
hoogte  
  

• Zorg voor voldoende Veldhulpverleners met VHV-2.   

Afgelegen en slecht bereikbare locaties  • Maak een noodkaart op het werkdagformulier.  

• Zorg voor Veldhulpverleners met minimaal VHV-1, 
afhankelijk van de werkzaamheden.  

Hulpverlener neemt zelf deel aan hoog risico 
werkzaamheden of omstandigheden  
  

• Zorg voor een tweede hulpverlener.  
 

Grote groepen vrijwilligers lopen risico  • Organiseer voldoende hulpverleners.   
 

Midden 

!! 

Midden en laag risico werkzaamheden en 
locaties  

• Zorg voor een hulpverlener met VHV-1, EHBO of BHV.   
We adviseren minimaal 2 hulpverleners op een groep.  

• Een AED is niet verplicht bij veldwerk, maar soms aan te 
raden op plaatsen waar de kans groter is op mensen 
met een hartstilstand of hartritmestoornis.  
 

Laag  

! 
Midden en laag risico werkzaamheden en 
locaties  

• Wij adviseren minimaal twee hulpverleners met VHV-1, 
EHBO of BHV. Je kunt daarvoor gebruik maken van 
hulpverleners van omliggende organisaties of locaties, 
mits zij kunnen worden opgeroepen.   

 

Meer informatie over de opleiding VHV-1 en VHV-2:  

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

http://www.vbne.nl/productdetails/richtlijn-voor-praktijkopleidingen

