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Ongevallenprocedure (incl. toelichtingsnota EHBO)
Bedrijfsgegevens
Naam bedrijf:
Naam zaakvoerder:



CP: AF 4.1.2, 4.1.3,
4.3.1, 4.3.3, 4.5.1 & CB
7.7.14
Datum:

CPCC CB 7.7.14: Ongevallenprocedure beschikbaar binnen 10 meter van fytolokaal/fytokast en
aanmaakplaats van gewasbeschermingsoplossingen.
Zie ook DOC 09 voor fytolicentie.

Bedrijfslocatie
Straat
Nummer
Gemeente
Postnummer
Telefoonnummer
Noodnummers
Algemeen noodnummer
Antigifcentrum
Brandweer
Brandwondencentrum
Europees noodnummer
Medische Spoeddienst
Politie
Rode Kruis
Wachtdienst arts/apotheek
Hulpdiensten en externe contacten
Naam
Brandweer
Dokter
Oogarts
Tandarts
Ziekenhuis
Apotheek
EHBO materialen
Bedrijfsgeneeskundige dienst
Technische arbeidsinspectie
Medische arbeidsinspectie
Arbeidsongevallenverzekering
- Polisnummer
Gemeentelijke milieudienst

100
070 24 52 45
100
02 264 48 48
112
100
101
105
www.mediwacht.be
Adres

Telefoonnummer

Interne contactpersonen
Naam

Telefoonnummer

Zaakvoerder
Bedrijfsleider
Fytolokaal/fytokast
- Nummer fytolicentie
EHBO
Verantwoordelijke veiligheid,
gezondheid & welzijn
Elektriciteit
Gas
Water
Andere: …
Andere: …
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Telefoon – locatie
Aangeduid met pictogram(men) en pijlen in de werkomgeving
Aanduiding op de bedrijfssituatieschets
Beschrijving van de plaats: …
Brandblusapparatuur – locatie
Aangeduid met pictogram(men) en pijlen in de werkomgeving
Aanduiding op de bedrijfssituatieschets
Beschrijving van de plaats: …
Niet van toepassing
Nooduitgangen – locatie
Aangeduid met pictogram(men) en pijlen in de werkomgeving
Aanduiding op de bedrijfssituatieschets
Beschrijving van de plaats: …
Niet van toepassing
Noodstop elektriciteit, gas en water – locatie
Aangeduid met pictogram(men) en pijlen in de werkomgeving
Aanduiding op de bedrijfssituatieschets
Beschrijving van de plaats: …
Niet van toepassing

Ongevallen procedure









Blijf steeds kalm
Verwittig onmiddellijk gespecialiseerde hulp: huisarts of ziekenhuis (spoeddienst)
Ga bij de hulpverlening zorgzaam te werk en bescherm uzelf, zodat u zelf geen slachtoffer wordt
Breng het slachtoffer onmiddellijk in frisse en zuivere lucht en houdt hem/haar uit de zon
Bij bewusteloosheid, het slachtoffer op zijn/haar zij leggen (om verstopping van de luchtwegen te
voorkomen)
Bij onwel worden of stuiptrekkingen, het slachtoffer beschermen tegen vallen of kwetsuren –
vooral het hoofd beschermen
Hou steeds de vitale functies van het slachtoffer in het oog: bewustzijn, ademhaling, hartslag
Indien nodig, kunstmatige beademing toepassen

Voor de hulpdiensten is het nuttig dat u volgende inlichtingen kan geven:
 De bijsluiter van het betrokken product (gewasbeschermingsmiddel, …)
 Naam van het ingenomen middel (actieve stof, handelsnaam)
 Omstandigheden van de vergiftiging
 Reactie van het slachtoffer – buikloop, jeuk, huiduitslag, verwijding van pupillen
Opgemaakt door
Verantwoordelijke voor veiligheid en
gezondheid op het bedrijf (naam)
Datum
Handtekening
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Toelichtingsnota EHBO
Bedrijfsgegevens
Naam bedrijf:
Naam zaakvoerder:

CP: AF 4.3.1
Datum:

Dringende verzorging in afwachting van de
komst van de geneesheer
(te bewaren bij apotheekkast of verbanddoos)

Inhoudstafel
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wonden, bloedingen
Verstuiking, ontwrichting, botbreuk
Brandwonden
Verstikking
Elektrocutie
Vergiftiging

pagina 4
pagina 5
pagina 6
pagina 7
pagina 8
pagina 9

Voorafgaande opmerkingen


Wat niet mag gedaan worden:
Het slachtoffer verplaatsen, behalve wanneer er onmiddellijk doodsgevaar is.



Wat zo spoedig mogelijk gedaan moet worden:
Bij ademhalingsstilstand de kunstmatige ademhaling toepassen.

Opgesteld op basis van Artikel 178 van het Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming, dat
werd opgeheven door KB 15/12/2010 betreffende de eerste hulp die verstrekt wordt aan werknemers
die slachtoffer worden van een ongeval of die onwel worden; maar niettemin nog steeds als relevante
informatie en handige fiches te gebruiken.
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1. Wonden, bloedingen
Wat ziet u

Wat moet
worden
gevreesd
Besmetting

Wat te doen

Hoe het te doen

De wonde
ontsmetten en
beschutten met een
steriel snelverband




Ernstige
verwonding

Besmetting

Overvloedig
bloedverlies
langs één of
meer wonden

Dood ingevolge
bloedverlies

De wonde beschutten
met één of zo nodig
verscheidene steriele
snelverbanden
De bloeding stelpen
door een
drukverband op de
wonde aan te
brengen

Lichte
verwonding
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Zorgvuldig de handen wassen
De wonde en de streek er rond
ontsmetten met het
ontsmettingsmiddel dat zich in de
verbanddoos bevindt
 Een steriel snelverband of aseptisch
gaaspleisterverband aanbrengen
Gebruiksaanwijzing:
 De wikkel van een steriel
snelverband losmaken
 Met elke hand één van de twee
rolletjes van de zwachtel vastnemen
 De handen uit elkaar brengen om
het verband open te vouwen
 De kompresprop op de wonde
drukken zonder de wonde noch de
binnenkant van de prop aan te raken
 De zwachtels afwinden en de twee
einden aan elkaar knopen om het
verband vast te leggen
 Zorgvuldig de handen wassen
 Een of meer snelverbanden
aanbrengen - gebruiksaanwijzing:
zie hierboven
 Een steriel snelverband op de wonde
aanbrengen - gebruiksaanwijzing:
zie hierboven
 Indien nodig verscheidene steriele
snelverbanden boven elkaar op
dezelfde wonde aanbrengen en er
met de hand op drukken
 In geval van zeer ernstige bloeding
aan een lid en als de andere
middelen falen een knevelverband
aanbrengen tussen de wonde en de
romp, bij de wortel van het lid
 Op het slachtoffer het uur leesbaar
aanduiden waarop het
knevelverband aangebracht werd.
Het knevelverband om de twintig
minuten langzaam losmaken en het
slechts opnieuw aandrukken indien
het bloeden aanhoudt
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2. Verstuiking, ontwrichting, botbreuk
Wat ziet u

Zwelling of
misvorming van
een lid
Eventueel bot dat
door de huid is
heengedrongen
mogelijk met
bloedverlies

Wat moet
worden
gevreesd
Verstuiking
Ontwrichting
Botbreuk
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Wat te doen

Hoe het te doen

 Het slachtoffer in
een gemakkelijke
houding plaatsen
om de pijn te
verzachten
 Eventueel de
bloeding stelpen
 Het lid
onbeweeglijk
maken




Het slachtoffer neerleggen
Het slachtoffer beletten het
gezwollen of misvormd lid te
verplaatsen



Het bloeden stelpen indien nodig
(zie rubriek 1)
Het lid onbeweeglijk maken door
middel van stijve voorwerpen
(spalken, plankjes, geplooid
krantenpapier, enz.) geplaatst
langsheen het lid en vastgemaakt
door middel van cambriczwachtels
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3. Brandwonden
Wat ziet u
Het slachtoffer
staat in brand

Wat moet worden
gevreesd
Ernstige en
uitgebreide
brandwonden

Wat te doen

Hoe het te doen

Het slachtoffer
beletten zich te
verplaatsen
De brandende
kleding doven







Brandwonden

Besmetting

De brandwonden
beschutten tegen vuil
of vreemde
voorwerpen




Chemische
brandwonden

Besmetting

Het chemisch
product verdunnen





Chemische
brandwonden in
het aangezicht
en aan de ogen

Besmetting
Blijvende
littekens
Gezichtsverlies
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De brandwonden
beschutten tegen vuil
of vreemde
voorwerpen




Het slachtoffer neerleggen
Het slachtoffer in een deken rollen
Eens het vuur gedoofd het
slachtoffer laten neerliggen, het
hoofd horizontaal en de voeten
een weinig omhoog
Het slachtoffer toedekken en
kleine hoeveelheden water te
drinken geven
De handen wassen
Steriele snelverbanden of één of
meer steriele driekantige
doekverbanden op de
brandwonden aanbrengen
De getroffen streek overvloedig
wassen met helder water en
vermijden dat het water zich op de
niet aangetaste huid verspreidt
Vervolgens één of meer steriele
snelverbanden op de
brandwonden aanbrengen
De handen wassen
Steriele snelverbanden of één of
meer steriele driekantige
doekverbanden op de
brandwonden aanbrengen
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4. Verstikking
Wat ziet u

Het slachtoffer
ademt niet
meer

Wat moet
worden
gevreesd
Dood door
verstikking

Wat te doen

Hoe het te doen






Onmiddellijk de
kunstmatige
ademhaling
toepassen
Methoden:
 ‘mond-opneusbeademing’
 ‘mond-opmondbeademing’
(met of zonder
reanimatiecanule)
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De hals vrijmaken
Alle vreemde lichamen uit de mond
en de neus verwijderen (aarde,
bloed, water, voedsel)
 Het hoofd achterover buigen, de
hals gestrekt, de kin vooruit
 De neusgaten met een hand
dichtknijpen (mond-opmondbeademing) of de mond met
de hand dicht doen (mond-opneusbeademing)
 Met de andere hand de kin
vastnemen
Zonder canule (mond-op-mond of
mond-op-neusbeademing):
 Inademen
 Uw mond hermetisch op de lippen
of de neus van het slachtoffer
plaatsen
 Lucht in de mond of neus van het
slachtoffer blazen
 Uw mond terugtrekken
 Inademen en de beademing
opnieuw beginnen
Met een canule:
 Het ene uiteinde van de canule in
de mond van het slachtoffer
brengen
 Inademen
 De mond van het slachtoffer om de
canule sluiten
 In het andere uiteinde van de
canule blazen
 Uw mond terugtrekken
 Inademen en de beademing
opnieuw beginnen
Opmerking: Het blazen moet 15 maal
per minuut worden overgedaan

05.04.2019 – p. 7/9

CKCert cvba – Technologiepark 90 – Zone A6B – B-9052 Zwijnaarde – Tel +32 9 330 10 20 – info@ckcert.eu – www.ckcert.eu

5. Elektrocutie
Wat ziet u

Bewusteloze
persoon kan nog
in contact zijn
met een
stroomgeleider

Wat moet
worden
gevreesd
Elektrocutie
Brandwonden

Wat te doen

Hoe het te doen







Het contact met de
stroom verbreken
De kunstmatige
ademhaling
toepassen

BELANGRIJK:
 Nooit iemand
aanraken die nog
in contact is met
een stroombron
zonder vooraf
zichzelf te
beschermen:
DOODSGEVAAR
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De stroom uitschakelen (een
eventuele val van het slachtoffer
voorzien)
Indien niet mogelijk:
 Dikke wollen of rubberen
handschoenen aantrekken
 Een stuk droog hout of elk ander
isolerend voorwerp nemen
 Zich van de grond isoleren door
op een voorwerp van droog hout
of elk ander isolerend materiaal
te gaan staan
 Door middel van het stuk droog
hout of het isolerend voorwerp
het slachtoffer verwijderen van
de stroomgeleider waarmee
hij/zij in aanraking is
 Zo nodig de kunstmatige
ademhaling toepassen (zie
rubriek 4) en de brandwonden
beschutten (zie rubriek 3)
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6. Vergiftiging
Wat ziet u

In het begin
misschien niets.
Na enige tijd kan
het dat het
slachtoffer:
 braakt
 pijn heeft
 zich onwel
voelt
 bezwijmt

Wat moet
worden
gevreesd
Vergiftiging

Wat te doen

Hoe het te doen










Nagaan hoe de
vergiftiging
ontstond en welk
het vergif was
De geneesheer
roepen
Telefoneren naar
het Antigifcentrum
(zie hieronder)
De eerste zorgen
toedienen
Indien mogelijk het
vergif en het
braaksel bewaren

Het slachtoffer op zijn/haar zijde
leggen op een rustige en verluchte
plaats
 Zich schikken naar de door het
Antigifcentrum verstrekte
onderrichtingen
 Bij gebrek aan onderrichtingen
beletten dat het slachtoffer iets zou
innemen
Als er stuiptrekkingen optreden:
 Beletten dat het slachtoffer in
zijn/haar tong bijt door een in een
zakdoek gewikkeld hard voorwerp
tussen zijn/haar kaken te plaatsen
Indien het slachtoffer niet meer ademt:
 De kunstmatige ademhaling
toepassen (zie rubriek 4)

Belgisch Antigifcentrum
Telefoonnummer: 070 24 52 45 (of 02 264 96 30)
p/a Militair Hospitaal Koningin Astrid
Bruynstraat 1
1120 Brussel (Neder-Over-Heembeek)
tel. 02 264 96 36
fax 02 264 96 46
e-mail medical.team@poisoncentre.be
www.antigifcentrum.be
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