
WELZIJN OP HET WERK | HELDER - HANDIG

 Veiligheids- en  
gezondheids-
signalisatie 

Signalisatie speelt niet alleen een belangrijke rol in geval van een ramp 
(ongeval, brand …), maar ook bij de preventie ervan. De veiligheidsinstructies 
(bijvoorbeeld rookverbod) zijn meestal gekend door het personeel van de firma, 
maar de signalisatiepictogrammen zijn vaak de enige manier om nieuwkomers 
of externe personen te informeren. De kennis van deze signalisaties kan het 
leven van een persoon redden, niet alleen binnen de firma, maar bijvoorbeeld 
ook in andere ondernemingen of op openbare plaatsen. Een goede signalering, 
in en rondom de werkplaats, is dus van levensbelang. Met de onderstaande 
pictogrammen kan deze klus geklaard worden.

Disclaimer: dit is geen allesomvattend overzicht, maar een selectie van de meest 
voorkomende pictogrammen.   

EVACUATIE EN EERSTE HULP (GROENE BORDEN) 
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SYMBOOL BETEKENIS

EHBO-post:  de deur van het EHBO- en 
verzorgingslokaal moet met behulp van dit pictogram 
worden aangeduid.

Richting van een nooduitgang naar links:  
dit pictogram moet gebruikt worden om aan te geven 
welke weg gevolgd moet worden om een nooduitgang 
te bereiken.
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Plaats van een nooduitgang: dit bord moet boven de 
deur van de nooduitgang geplaatst worden.

Plaats en richting van een gebruikelijke uitgang: 
het bord moet geplaatst worden in de nabijheid van 
een deur om aan te geven dat dit een uitgang is die 
gewoonlijk gebruikt wordt.

Nummers van de verdiepingen: dit bord moet op 
elke verdieping worden geplaatst. Het getal moet 
overeenstemmen met de bijhorende verdieping.

Weg naar een EHBO-post of hulptoestel: deze pijl 
toont de weg naar een EHBO-post of hulptoestel

Telefoon voor hulp en eerste zorgen: aan de hand 
van dit pictogram wordt een telefoon getoond die in 
verbinding staat met de operator om een ongeval te 
melden.

Brancard: met behulp van dit bord wordt de plaats 
aangegeven waar de brancard geplaatst wordt.



FICHE N°16  | 3

FI
CH

E 
N

°1
6

WELZIJN OP HET WERK | HELDER - HANDIG

Nooddouche: aan de hand van dit bord wordt de 
aanwezigheid van een nooddouche aangegeven.

Ogen spoelen: aan de hand van dit bord wordt de 
aanwezigheid van een oogdouche aangegeven.

Verzamelpunt bij evacuatie: aan de hand van dit 
bord wordt de locatie aangeduid – meestal buiten, 
op een open stuk terrein – om te verzamelen bij 
evacuatie. Hierdoor kan een telling uitgevoerd worden 
om te verifiëren of iedereen geëvacueerd is. Het 
interventiedossier bevat de locatie van dit punt op het 
grondplan. 

Automatische externe defibrillatoren (AED): aan 
de hand van dit bord wordt de dichtstbijzijnde 
defibrillator gelokaliseerd om de noodzakelijke eerste 
hulp te kunnen toedienen. De overlevingskansen 
van iemand met een hartstilstand verminderen elke 
minuut met 10%. Het is dus essentieel dat de andere 
personen ter plaatse direct in actie kunnen schieten, 
zonder vertraging. 
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BRANDPREVENTIE (RODE BORDEN)

SYMBOOL BETEKENIS

Brandblusapparaat: geeft de aanwezigheid van (een) 
draagbare of mobiele brandblusser(s) op wielen of 
brandblusapparaten.

Brandslang: met dit bord wordt aangegeven dat er 
een brandslang, een haspel met axiale voeding of een 
kast voor hydrant met axiale voeding aanwezig is.

Brandmelder: aan de hand van dit bord wordt het 
brandalarm aangeduid.

Telefoon voor de brandpreventie:  
met dit pictogram wordt de telefoon aangeduid 
waarmee je rechtstreeks contact hebt met de operator 
om een beginnende brand of een gevaar te melden.

De operator kan vervolgens de eerstehulpdiensten 
verwittigen en dit melden aan de plaatselijke 
brandweer.

Branddeken: aan de hand van dit bord wordt de 
aanwezigheid van de blusdekens aangeduid. Het is 
het meest eenvoudige blusmiddel, geschikt voor het 
doven van beginnende branden op de werkplaats 
en om brandende kleding e.d. te doven. Met een 
blusdeken neemt u de hitte van de vlammen direct weg 
waardoor ernstige brandwonden voorkomen worden.

Brandtrap: dit bord geeft aan dat er een brandtrap in 
het gebouw is.

Deze fiche is een uittreksel uit het document “Welzijn op het werk – Helder – Handig”, uitgegeven door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (D/2020/1205/36)


