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Proefexamenvragen Bedrijfshulpverlener Ontruiming 
 
 
1 Er is een brandje in het magazijn. Hoe moet de bedrijfshulpverlener worden gealarmeerd?  
 
 a) via 1-1-2 
 b) via 0900-8844 

c) volgens de afspraken in het bedrijf  
 
 
2 Welke gegevens moeten er altijd worden doorgegeven bij een melding? 
 
 a) de afdeling waar het slachtoffer werkt, wat er is gebeurd, benodigde hulpdienst  

b) naam van de melder, plaats van het incident, wat er is gebeurd 
 c) naam van het slachtoffer, aantal bedrijfshulpverleners ter plaatse, tijdstip van het 

ongeval 
 
  
3 Wat heeft de hoogste prioriteit voor een bedrijfshulpverlener bij een inzet? 
 
 a) het incident melden bij de Arbo-dienst  
 b) zich herkenbaar maken als bedrijfshulpverlener 
 c) zijn eigen veiligheid garanderen  
  
 
4 Wat is in de MEESTE ontruimingsplannen vastgelegd? 
 
 a) de wijze waarop werknemers hun werkplek veilig achterlaten  
 b) welke delen van het gebouw eerst ontruimd moeten worden 
 c) wie een beginnende brand moet blussen 
 
 
5 Is een werkgever verplicht de ontruimingsprocedure vast te leggen? 
 
 a) dat hangt af van de grootte van het bedrijf 
 b) ja, maar hij mag zelf bepalen hoe 
 c) nee, alleen een mondelinge uitleg is voldoende 
  
 
6 Waarom doet een bedrijfshulpverlener zelfsluitende klapdeuren dicht bij een brand? 
 

a) omdat het compartiment dan is afgesloten en de rook zich niet verder kan 
verspreiden  

 b) omdat hij dan weet dat hij dat compartiment heeft gecontroleerd 
c) om te voorkomen dat personen tegen de vluchtrichting in het gebouw verlaten 
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7 Mag een werknemer in een rolstoel de brandweerlift gebruiken bij een ontruiming? 
 
 a) dat hangt af van de afspraken die de bedrijfshulpverlening met de brandweer heeft 

gemaakt  
 b) ja, die is bedoeld voor het vervoer van niet zelfredzame personen 
 c)  nee, de brandweerlift mag alleen worden gebruikt door de brandweer  
 
  
8 Wanneer moet de noodverlichting automatisch gaan branden? 
 
 a) als de stroom uitvalt  
 b) als er een handbrandmelder is ingeslagen 
 c) als het ontruimingssignaal gaat 
  
 
9 Uit onderzoek blijkt dat mensen zich bij een ontruiming op een bepaalde manier 

gedragen. Met welk gedrag moet een bedrijfshulpverlener rekening houden bij een 
ontruiming? 

 
 a) mensen raken in paniek  
 b) mensen reageren niet op het brandalarm 
 c) mensen rennen het gebouw uit  
  
 
10 Wat moet een bedrijfshulpverlener als EERSTE doen als het ontruimingssignaal afgaat? 
 
 a) controleren op achterblijvers  
 b) de eigen werkplek veilig stellen 
 c) vluchtdeuren controleren 
  
  
11 Waarom moet een bedrijfshulpverlener weten welke vluchtroutes er in een gebouw zijn? 
 
 a) om de brandweer op de juiste wijze het gebouw in te kunnen begeleiden 
 b) om personeel in alle gevallen een veilige vluchtroute te kunnen wijzen  
 c) om te zorgen dat de aanvoer van reddingsmiddelen gegarandeerd is 
 
 
12 Waar let de bedrijfshulpverlener op bij het controleren van een ruimte? 
 
 a) aanwezige personen 
 b) achtergebleven gereedschappen 
 c) persoonlijke spullen 
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13 Wat doet een bedrijfshulpverlener als hij tijdens een controle nog medewerkers 
tegenkomt? 

 
 a) hij loopt om veiligheidsredenen mee naar de werkplek 
 b) hij stuurt ze naar de verzamelplaats 
 c) hij verzamelt er een aantal op zijn eigen afdeling 
 
 
14 Wat kan een taak voor de bedrijfshulpverlening zijn op de verzamelplaats? 
 
 a) de hulpverleningsdiensten opvangen 
 b) medewerkers en derden opvangen 
 c) vanaf de verzamelplaats starten met ontruimen 
 
  
15 Wat is een belangrijke taak voor de BHV als een professionele hulpverleningsdienst 

aankomt? 
 
 a) de weg wijzen naar de plaats van het incident 
 b) leiding geven aan alle hulpverleners die betrokken zijn bij het incident 
 c) vaststellen hoeveel professionele hulpverleners nodig zijn  
 
 


