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Wat is een AO?

> een ongeval 
plotse gebeurtenis

minstens één uitwendige oorzaak

> bestaan van letsel
minstens medische kosten of prothese

> causaal verband tussen ongeval en letsel> causaal verband tussen ongeval en letsel

> gebeurd tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst

Uitzondering woon - werk



Wat is een gevaar / risico?

> Een gevaar heeft een potentieel om een risico te worden.

> Een risico is het gevaar, rekening gehouden met een 
blootstelling (tijd) en een ernst (gevolg/schade) blootstelling (tijd) en een ernst (gevolg/schade) 

> Voorbeeld:
> Een mes is gevaarlijk

> Het risico is in uw vinger snijden



Wat betekend HL?

> Personen die bevoegd zijn om opdrachten te geven.

• Wat zijn de eisen om HL te zijn?

• Hoe vullen we dit in?

• Wat is verantwoordelijkheid?



Medewerkers beschermen

Actoren m.b.t. welzijn

HL

RVB - MC

PA CPBW

- Werkgever schrijft beleid uit

- HL = iedereen die tussen 
werkgever en werknemer zit. 
HL vertaalt het beleidHL

HL

HL

Werknemers

PA CPBW
HL vertaalt het beleid

- Werknemer voert uit

- CPBW is het controle orgaan

- PA is het advies orgaan en 
ondersteunt



Medewerkers beschermen



8 Taken Hiërarchische Lijn

> Onthaal Nieuwe werknemers

> Verdeling taken Juiste persoon op de juiste plaats

> Supervisie Instructies geven en controle dat werknemer 
deze instructies begrijpendeze instructies begrijpen

> Toezien Naleving van instructies

> Controle Arbeidsmiddelen, CBM, PBM

> Ongevallen Onderzoeken en maatregelen voorstellen

> Voorstellen Formuleren aan de werkgever: DRBS

> Advies inwinnen van de preventiedienst



Wetgeving

• Wet Welzijn (KB 4 augustus 1996)

> ARAB

> CODEX (CODEX ,Titel 1,Hoofdstuk III,art. 13)

• Strafwetboek (art. 418,419,420)• Strafwetboek (art. 418,419,420)

HL verantwoordelijk voor incidenten / ongevallen?



Strafrechtelijke aansprakelijkheid (1)

• Geen straf zonder Wet

• Welzijnswet, artikel 81:

> gevangenisstraf van 8 dagen tot één jaar

> geldboete van 50 tot 1000 euro (x5)

> of één van die straffen alleen> of één van die straffen alleen

• Administratieve geldboete

> 250 tot 2500 euro



Strafrechtelijke aansprakelijkheid (2)

• Werkgevers

> Natuurlijke personen

> Rechtspersonen (NV,VZW,BVBA,…) (Wet 4 mei 1999 (rechtspersonen))

• hun lasthebbers (burgemeester, bestuurder,…)

• of aangestelden ���� de hiërarchische lijn

• Quid werknemers?



Strafrechtelijke aansprakelijkheid (3)

• Artikel 418,419,420 Strafwetboek:

> onvrijwillig toebrengen van slagen en verwondingen, die al dan 
niet de dood voor gevolg hebben.

• Wie: de dader

• Verschil met Welzijnswet, art.81?



Burgerrechtelijke aansprakelijkheid

• Arbeidsongeval

> opgelet: uitzendarbeid en onderaanneming

• Arbeidsovereenkomstenwet



Medewerkers beschermen

Preventiepiramide

Substitutie

Signalisatie

Schade beperken

1.

2.

Signalisatie

Eliminatie

Organisatorische 
maatregelen

Collectieve 
bescherming

Persoonlijke 
bescherming

3.

4.

5.

6.

7.



Risico-inventarisatie en evaluatie

Opsporen van risico’s binnen de organisatie 
(GPP)



Indienststelling toestel

vermijden van risico’s aan de bron.



Risico-inschatting

Frequentie Te verwachten letsel

levensbedreigend Breuk EHBO kneuzing

Voortdurend

1x/dag

1x/week

1x/maand

1x/jaar



Beroepsrisico’s

Biologische agentia:

• voornamelijk de bloed overdraagbare 
aandoeningen

• Hep B, Heb C, HIV

• Aerosolen: Inademen !• Aerosolen: Inademen !

Scheikundige agentia:

• Ethyleenoxide, formaldehyde, aniosyme, 
glutaaraldehyde, afwasproducten
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Beroepsrisico’s

Fysische Agentia:

• Lawaai, warmte, vocht

Uitwendige belasting:

tillen van lasten, repetitief werk• tillen van lasten, repetitief werk

Mentale belasting
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Beroepsrisico’s

Prikongevallen !!!!!

• naalden

• instrumentaria
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Hoe aanspreken op (on)veilig gedrag?













Onthaal nieuwe medewerker

Informeren over de risico’s specifiek aan de 
afdeling.



Hoe arbeidsongevallenanalyse opmaken?

Brief +

- Prik, snij en bijtongeval

- Spatincident

- Arbeidsongeval- Arbeidsongeval

- Ernstig arbeidsongeval



Hoe arbeidsongevallenanalyse opmaken?

Om 10 uur is Zoë van de trap gevallen tijdens 
het wegbrengen van een doos bloedstalen 
naar het labo.

Zoë is uitgeschoven bovenaan de trap door Zoë is uitgeschoven bovenaan de trap door 
een natte plek.

Zoë heeft geen werkverlet maar wel een paar 
serieuze blauwe plekken (ook in haar 
aangezicht).



MUOPO



Toolbox meeting

Een toolbox meeting is een korte vergadering op de 
werkvloer, die gehouden wordt door de direct 
leidinggevende(n).



Werkpostfiche

Informeren van medewerkers (incl. interims 
en stagiairs) over de risico’s welk hun werk 
inhoud.



Veiligheidsinstructiekaart (VIK)

- Gebruiksvoorschriften op maat van de 
medewerker

- Duidelijk en eenvoudig



PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen)

“Elk uitrustingsstuk of –middel dat bestemd is om door een 
persoon te worden gedragen of vastgehouden als 
bescherming tegen één of meer gevaren die een bedreiging 
voor zijn gezondheid of veiligheid kunnen vormen”



Werken met derden



PMGE (producten met gevaarlijke 
eigenschappen)



PMGE opslag



PMGE opslag



PMGE opslag



PMGE opslag



PMGE (producten met gevaarlijke 
eigenschappen)



PMGE (producten met gevaarlijke 
eigenschappen)



PMGE etiketten



PMGE etiketten



Besluit

Geef het goede voorbeeld

Sensibiliseer uw collega’s

Zorg voor de nodige opleiding

Zorg dat de instructies worden nageleefdZorg dat de instructies worden nageleefd

Zorg ervoor dat voorgestelde verbeteringen uitgevoerd 
worden

Welzijn is een zaak voor iedereen!



NAPO



NAPO

http://www.napofilm.net/nl



Vragen ?


