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Proefexamenvragen Bedrijfshulpverlener Brandbestrijding  
 
 1 Hoe moet een incident worden gemeld? 
 
 a) dat hangt af van de omstandigheden  
 b) op aanwijzingen van omstanders 
 c) volgens de interne alarmeringsprocedure 
 
 
2 Wat is een belangrijk gegeven bij een melding van een incident? 
 
 a) de namen van de slachtoffers 
 b) de oorzaak van het incident 
 c) het soort incident 
 
 
3 Wat is een belangrijke taak voor de bedrijfshulpverlener als de brandweer arriveert? 
 
 a) de brandweer adviseren hoe ze het incident het beste kan bestrijden 
 b) vaststellen hoeveel brandweerlieden moeten worden ingezet 
 c) verstrekken van informatie over het incident tot dan toe 
 
 
4 Hoeveel factoren zijn nodig voor het ontstaan van brand?  
 
 a) 1 
 b) 2 
 c) 3  
 
 
5 Wat wordt bedoeld met de term 'begin van een brand'? 
 
 a) dat de brand nog moet beginnen 
 b) dat er alleen rook te zien is 
 c) dat de brand zich nog bevindt op de plaats waar hij is begonnen  
 
 
6 Wat moet een bedrijfshulpverlener altijd doen in geval van een brand in een 

elektriciteitskast? 
 

 a) blussen met een brandslanghaspel 
 b) de brandweer laten komen 
 c) het gebouw ontruimen 
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7 Wat is voor een bedrijfshulpverlener de BELANGRIJKSTE reden om laag te blijven bij 
het blussen? 
 

 a) zo doet hij langer met de blusstof 
 b) zo kan hij zo dicht mogelijk bij de vlammen komen 
 c) zo krijgt hij geen rook binnen  
 
 
8 Wat is het BELANGRIJKSTE dat een bedrijfshulpverlener moet weten over een brand 

voordat hij gaat blussen? 
 

 a) hoe hoog de temperatuur is 
 b) hoe lang het brandt 
 c) wat er brandt 
 
 
9 Tot welke klasse behoren branden van vaste stoffen? 
 
 a) klasse A 
 b) klasse B 
 c) klasse C 
 
 
10 Welke algemene regel geldt bij het doen van een bluspoging? 
 
 a) eerst denken, dan kijken en dan pas doen 
 b) eerst doen, dan denken en dan pas kijken 
 c) eerst kijken, dan denken en dan pas doen 
 
 
11 Wanneer mag een bedrijfshulpverlener bij brand een ruimte betreden? 

 
 a) altijd: als zich daar slachtoffers bevinden 
 b) als er géén rook is en de ruimte kan worden overzien  
 c) nooit; ramen en deuren moeten namelijk gesloten blijven 
 
 
12 Wat moet een bedrijfshulpverlener in ieder geval doen als hij ziet dat er achter een 

gesloten deur rook is? 
 
 a) de deur dicht laten 
 b) de deur even snel open en dicht doen 
 c) de deur openen 
 
  
13 Waarop berust de blussende werking van een brandslanghaspel? 
 
 a) verhinderen van verbinding van de brandbare stof met zuurstof 
 b) verlagen van de temperatuur 
 c) wegnemen van de brandstof 
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14 Welk draagbaar blustoestel is het MEEST geschikt voor het blussen van een vaste 
stoffenbrand? 

 
 a) een CO2 blusser 
 b) een D-poederblusser 
 c) een sproeischuimblusser 
 
 
15 Wat is een belangrijk aandachtspunt voor de bedrijfshulpverlener bij het gebruik van 

een blusdeken? 
 
 a) de deken om het hoofd van het slachtoffer wikkelen  
 b) met voldoende gewicht op het slachtoffer leunen 
 c) zijn eigen handen beschermen met de deken 
 
 
 


