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ONGEVALLENPROCEDURE
Lijst met telefoonnummers:

BRANDWEER:

….. / ………………..

DOKTER:

….. / ………………..

ZIEKENHUIZEN:

….. / ………………..
….. / ………………..
….. / ………………..

Nood - en hulpdiensten:
Medische spoeddienst
Brandweer
Rijkswacht / Politie
Rode Kruis
Europees noodnummer

100
100
101
105
112

Brandwondencentra:
Brussel
Gent
Antwerpen
Leuven

02 / 268.62.00
09 / 240.34.90
03 / 217.75.95
016 / 33.22.11

Antigifcentrum:

070 / 245.245

Wachtdienst:

02 / 242.43.44
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Wat doe je bij ongevallen?
Algemeen:







Blijf steeds kalm
Verwittig onmiddellijk gespecialiseerde hulp: de huisarts of het ziekenhuis
(spoedgevallen).
Ga bij de hulpverlening zorgzaam te werk en bescherm jezelf, zodat je zelf
geen slachtoffer wordt.
Breng het slachtoffer onmiddellijk in frisse en zuivere lucht en houd
hem/haar uit de zon.
Bij bewusteloosheid de patiënt op zijn/haar zij leggen.
Het volgen van een EHBO-cursus is sterk aan te raden.

Hou ondertussen steeds de vitale functies van het slachtoffer in het oog: bewustzijn,
ademhaling en hartslag.

Wat te doen bij:




Bij het onwel worden of bij stuiptrekkingen, het slachtoffer beschermen tegen
vallen of kwetsuren (vooral het hoofd beschermen).
Wanneer het slachtoffer het bewustzijn heeft verloren, de ademhaling
controleren. Indien nodig beginnen met kunstmatige beademing.
Wanneer het slachtoffer normaal ademt leg je het slachtoffer best in een
stabiele zijligging (om verstopping van de luchtwegen te voorkomen).

Wat doe je bij vergiftiging?
Algemeen:







Blijf steeds kalm
Verwittig onmiddellijk gespecialiseerde hulp: de huisarts of het ziekenhuis
(spoedgevallen) en het antigifcentrum tel. 070 / 245.245.
Raadpleeg de bijsluiter van het bestrijdingsmiddel. Deze geeft nuttige
informatie betreffende de eerste hulp bij een ongeval.
Geef de bijsluiter aan de hulpdiensten.
Ga bij de hulpverlening zorgzaam te werk en bescherm jezelf, zodat je geen
slachtoffer wordt van de vergiftiging.
Het volgen van een EHBO -cursus is sterk aan te raden.

Voor de arts of het antigifcentrum kunnen volgende inlichtingen nuttig zijn:





De naam van het ingenomen middel (actieve stof, handelsnaam).
De omstandigheden van vergiftiging beschrijven.
De reactie die het slachtoffer vertoont; buikloop, jeuk, huiduitslag, verwijding
van de pupillen, …
Houd ondertussen steeds de vitale functies van het slachtoffer in het oog:
bewustzijn, ademhaling en hartslag.
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