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HANDELEN VOLGENS DE ‘GEEN-LIJN’ 

De 'géén-lijn' beschrijft wat u moet doen als een slachtoffer niet reageert en geen normale 

ademhaling heeft. Zulke slachtoffers noemen we bewusteloos.  

 

Het is van belang om zo snel mogelijk vast te stellen of er sprake is van circulatiestilstand. Bij het 

verlenen van eerste hulp moet u er vanuit gaan dat ieder slachtoffer dat op de grond ligt een 

circulatiestilstand heeft, totdat het tegendeel is bewezen.  

 

De 'géén-lijn' beschrijft de achtereenvolgende stappen die u doorloopt als het slachtoffer niet 

reageert en/of niet normaal ademhaalt. 

  

http://www.112bhv.nl/
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1. BENADEREN 

 Schat eerst de situatie in: is de situatie veilig voor u 

en andere omstanders?  

 Benader het slachtoffer aan de kant van het gezicht. 

Schud voorzichtig aan de schouders en vraag 'Gaat 

het?', ‘Hoort u mij’, 'Wat is er gebeurd?'. De reactie van 

het slachtoffer op deze vragen is bepalend voor uw 

volgende acties. Twijfelt u over de toestand van het 

slachtoffer? Handel dan altijd alsof er geen normale 

ademhaling is.  

 

 

2. GEEN REACTIE? 

 Als het slachtoffer niet reageert, dan is er waarschijnlijk sprake van circulatiestilstand.  

 Als het slachtoffer wel reageert, laat het slachtoffer dan liggen. Probeer erachter te komen wat er 

aan de hand is en zorg zo nodig voor hulp. Blijf tevens de situatie van het slachtoffer 

beoordelen, zodat u kunt ingrijpen bij een eventuele verslechtering. 

 

 

3. HULP ROEPEN 

 Vraag hardop om hulp. 

 Blijf echter bij het slachtoffer. 

 Draai het slachtoffer voorzichtig op de rug. 

 

 

4. LUCHTWEG OPENEN 
 

 Kantel het hoofd van het slachtoffer naar neutrale positie (neus omhoog). 

 Plaats één hand op het voorhoofd en kantel het hoofd voorzichtig naar neutrale positie. 

 Plaats van de andere hand twee vingers onder de kin en breng deze voorzichtig omhoog. 

Hierdoor komt de luchtweg vrij. 

 
  

http://www.112bhv.nl/
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5. ADEMHALING CONTROLEREN 
 

 Luister of het slachtoffer ademt en voel met uw wang bij 

de mond of er een luchtstroom is. Rochelt, snurkt, piept 

of fluit het slachtoffer, dan is de luchtweg (deels) 

afgesloten. 

 Een normale ademhaling ziet er als volgt uit: 1 tel 

inademen, 2 tellen uitademen.  

 Controleer dit maximaal 10 seconden. 

 

 
 
 

6. GEEN NORMALE ADEMHALING? ALARMEER 1-1-2 
 

 Laat iemand anders het alarmnummer 1-1-2 bellen.  

 Als u alleen bent, belt u zelf 1-1-2; gebruik bij voorkeur een mobiele telefoon. 

 Zeg dat het om een reanimatie gaat. 

 Vraag om een AED of haal zelf een AED (indien beschikbaar) 
 

 

7. REANIMEREN 
 

Start met 30 borstcompressies 

 Zet uw handen midden op de borstkas 

 Duw het borstbeen 5 à 6 cm in 

 Doe dit 30 keer in een tempo van tenminste 100 keer 

per minuut (maximaal 120 keer per minuut). 
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Beadem 2 keer 

 Doe opnieuw de kinlift om de luchtweg vrij te maken. 

 Knijp de neus dicht met uw wijsvinger en duim, en 

leg uw hand op het voorhoofd van het slachtoffer. 

 Laat de mond van het slachtoffer een beetje open. 

 Adem in en plaats uw mond over de mond van het 

slachtoffer. 

 Blaas 1 seconde uit. Doe dit rustig, vermijd dus een 

snelle en/of krachtige beademing. 

 Controleer of de borstkas van het slachtoffer omhoog 

komt. 

 Haal uw mond van de mond van het slachtoffer en 

controleer of de borstkas weer daalt. 

 

Ga door met reanimatie 30:2 (30 borstcompressies + 2 keer beademen) 

 

Bekijk hier de video over reanimeren. 

 

 

  

Is er nog een hulpverlener aanwezig? Wissel dan om de 2 minuten. 

 
  

http://www.112bhv.nl/
http://www.youtube.com/embed/JX2hKI6MdkE?rel=0&amp;autoplay=1&amp;iframe=true&amp;width=640&amp;height=360%22%20rel=%22wp-video-lightbox%5biframes%5d
http://www.youtube.com/embed/JX2hKI6MdkE?rel=0&amp;autoplay=1&amp;iframe=true&amp;width=640&amp;height=360" rel="wp-video-lightbox[iframes]
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Als de AED er is 

Met een Automatische Externe Defibrillator (AED) kan een stroomstoot gegeven worden aan een 

slachtoffer met circulatiestilstand. Het doel is het ongecoördineerd samentrekken van het hart te 

stoppen. Dit heet defibrilleren. 

 Onderbreek de borstcompressie zo kort mogelijk 

 Ontbloot de borstkas 

 Volg de instructies die de AED geeft nauwgezet op 

 AED analyseert en adviseert wel of geen schok (raak slachtoffer niet aan) 

 AED geeft wel of geen schok (slachtoffer niet aanraken) 

 Reanimeer en volg opdrachten AED op. 

 

Bekijk hier de video over het reanimeren met een AED. 

 

 

 

Ga door met reanimeren totdat: 

 Professionele hulp arriveert. 

 Het slachtoffer bij bewustzijn komt: hij beweegt, opent zijn ogen en begint normaal te ademen. 

 U uitgeput raakt 

 

Krijgt het slachtoffer wel de normale ademhaling terug, leg hem of haar dan in de stabiele zijligging 

en controleer elke minuut de ademhaling. 

 

  

http://www.112bhv.nl/
http://www.youtube.com/embed/TMGy0Pfj6yk?rel=0&amp;autoplay=1&amp;iframe=true&amp;width=640&amp;height=360%22%20rel=%22wp-video-lightbox%5biframes%5d
http://www.youtube.com/embed/TMGy0Pfj6yk?rel=0&amp;autoplay=1&amp;iframe=true&amp;width=640&amp;height=360" rel="wp-video-lightbox[iframes]
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MEER INFORMATIE 

 

 Is uw bedrijf RI&E plichtig? 

Download gratis de RI&E checklist en controleer of u volgens de 

wet verplicht bent een RI&E uit te voeren. 

                   DOWNLOAD DE RI&E CHECKLIST 

 

 

In 6 stappen van RI&E naar BHV 

Naast een RI&E verplichting, heeft u ook een BHV verplichting. 

Wilt u weten hoe u beide op orde krijgt? Het handige 6 

stappenplan helpt u op weg! 

                   BEKIJK HET 6-STAPPENPLAN 

 

 

BHV: Alle regels en verplichtingen op een rij 

Elke werkgever is conform de Arbowet verplicht BHV te regelen. 
Maar wat zijn precies de regels? Hoeveel BHV’ers heeft u 
nodig? Wie is aansprakelijk voor wat? Download de gratis 
handleiding en u heeft alle regels en verplichtingen over BHV op 
een rij. 

                   DOWNLOAD DE BHV HANDLEIDING 

  

Uw BHV (nog) op orde? 

Wilt u controleren of uw BHV (nog) op orde is? Dan is de BHV-

checklist een handig hulpmiddel.  U kunt de checklist ook 

gebruiken bij het opstellen van het BHV-plan.  

                   DOWNLOAD DE BHV-CHECKLIST 

  

http://www.112bhv.nl/
http://www.112bhv.nl/content/uploads/2013/10/RIE-checklist1.pdf?utm_source=Reanimatie&utm_medium=Whitepaper
http://www.112bhv.nl/download-whitepaper-bhv-verplicht/?utm_source=Reanimatie&utm_medium=Whitepaper
http://www.112bhv.nl/download-whitepaper-bhv-verplicht/?utm_source=Reanimatie&utm_medium=Whitepaper
http://www.112bhv.nl/content/uploads/2013/09/BHV-Checklist.pdf?utm_source=reanimatie&utm_medium=Whitepaper
http://td44.tripolis.com/public/r/VwhlRnCynetnKzhiDHkhNQ/uComXlXAxiCKnlDDIZILNQ/nysss9QvGiv_ho403utKEQ
http://td44.tripolis.com/public/r/hf3S4xsbxBYn71CKX89FwQ/uComXlXAxiCKnlDDIZILNQ/nysss9QvGiv_ho403utKEQ
http://td44.tripolis.com/public/r/rrIzWYSYxMtQFyz8X3GUag/uComXlXAxiCKnlDDIZILNQ/nysss9QvGiv_ho403utKEQ
http://td44.tripolis.com/public/r/VwhlRnCynetnKzhiDHkhNQ/uComXlXAxiCKnlDDIZILNQ/nysss9QvGiv_ho403utKEQ
http://td44.tripolis.com/public/r/hf3S4xsbxBYn71CKX89FwQ/uComXlXAxiCKnlDDIZILNQ/nysss9QvGiv_ho403utKEQ
http://td44.tripolis.com/public/r/rrIzWYSYxMtQFyz8X3GUag/uComXlXAxiCKnlDDIZILNQ/nysss9QvGiv_ho403utKEQ
http://td44.tripolis.com/public/r/VwhlRnCynetnKzhiDHkhNQ/uComXlXAxiCKnlDDIZILNQ/nysss9QvGiv_ho403utKEQ
https://twitter.com/intent/tweet?text=BHV+alle+regels+en+verplichtingen+op+een+rij+&url=http://www.112bhv.nl/download-whitepaper-bhv-verplicht/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.112bhv.nl/download-whitepaper-bhv-verplicht/?
http://td44.tripolis.com/public/r/VwhlRnCynetnKzhiDHkhNQ/uComXlXAxiCKnlDDIZILNQ/nysss9QvGiv_ho403utKEQ
http://td44.tripolis.com/public/r/hf3S4xsbxBYn71CKX89FwQ/uComXlXAxiCKnlDDIZILNQ/nysss9QvGiv_ho403utKEQ
http://td44.tripolis.com/public/r/rrIzWYSYxMtQFyz8X3GUag/uComXlXAxiCKnlDDIZILNQ/nysss9QvGiv_ho403utKEQ
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Verhoog de veiligheid van uw 

medewerkers 

  

Kies voor e-learning van 112bhv.nl: 

  Makkelijk: waar en wanneer u wilt 

  Efficiënt: slechts een halve dag praktijk 

  Compleet: inclusief AED-training 

  Dichtbij: altijd in de buurt 

  Nog dichterbij: incompany mogelijk 

  Transparant: online inzicht in voortgang 

  Makkelijk administratie geregeld 

 

 

   

Meer informatie? 

 

Kijk op www.112bhv.nl 

of bel 035 – 760 47 80 

of mail info@112bhv.nl 

 

 

of mail sales@112bhv.nl 

voor een vrijblijvende  offerte  

 

Bezoekadres 
Marathon 5 
1213 PD Hilversum 
 
Postadres 
Postbus 447 
1200 AK Hilversum 

http://www.112bhv.nl/

