FICHE N°7

EHBO

EHBO - eerste hulp bij ongevallen - omvat alle noodzakelijke handelingen om de
gevolgen van een ongeval of een traumatische of niet-traumatische aandoening
te beperken en om ervoor te zorgen dat de letsels niet erger worden, in
afwachting van, indien nodig, gespecialiseerde hulp.
Om te slagen in deze doelstelling is het wettelijk verplicht om een verbanddoos
(EHBO-kit) op de werkvloer te hebben. Deze moet gemakkelijk toegankelijk zijn
en wordt best aangeduid met een pictogram. De inhoud van de verbanddoos
hangt af van de aard, de specifieke kenmerken en de context van de activiteiten
en de risico’s in de onderneming en wordt na advies van de arbeidsarts
bepaald. Alle interventies in het kader van eerste hulp worden genoteerd in een
notitieboekje of register, dat zich bevindt bij de verbanddoos.
Om snel en gepast te handelen bij een arbeidsongeval, is het voorts
noodzakelijk om over voldoende opgeleide hulpverleners te beschikken. In
overleg met de arbeidsarts duidt de werkgever een aantal werknemers aan
als hulpverlener, die de eerste hulp kunnen verstrekken. Deze hulpverleners
dienen een basisopleiding te volgen en jaarlijks een bijscholing van minimum
4u. Deze lijst1 bevat instellingen en werkgevers waar deze vormingen en
bijscholingen gevolgd kunnen worden. Het doel is om steeds een hulpverlener ter
beschikking te hebben tijdens de volledige werkdag. Verder is het aanbevolen
de hulpverleners kenbaar te maken in de onderneming (bijv. een lijst van
hulpverleners uithangen, kenmerkende kledij, …). Er wordt een verzorgingslokaal
voorzien om, indien mogelijk, eerste hulp te verlenen.

https://werk.belgie.be/nl/erkenningen/melding-lijst-van-instellingen-werkgevers-die-vorming-en-bijscholing-aanhulpverleners?id=5038
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Deze zaken laten toe om de volgende doelstellingen te bereiken:
•

Z
 o snel mogelijk eerste hulp verstrekken aan de werknemers die het
slachtoffer worden van een ongeval of die onwel worden, en indien nodig de
gespecialiseerde diensten alarmeren.

•

K
 unnen zorgen voor het vervoer van de slachtoffers, ofwel naar
het verzorgingslokaal, ofwel naar hun woning, ofwel naar een
verzorgingsinstelling, voor zover het slachtoffer kan worden vervoerd.

•

D
 e nodige contacten leggen met de diensten gespecialiseerd in medische
noodhulp en reddingswerkzaamheden en met de verzorgingsinstellingen, opdat
de slachtoffers zo vlug mogelijk de gepaste medische hulp zouden krijgen.

De werkgever is bovendien verplicht om deze maatregelen ook toe te passen
op andere personen die toevallig aanwezig zouden kunnen zijn op de
arbeidsplaats, zoals aannemers, onderaannemers, studenten, bezoekers,
patiënten, … Plaatsen die altijd bestemd zijn om publiek te ontvangen en die ook
arbeidsplaatsen zijn, zoals ziekenhuizen, winkels, … worden hier niet bedoeld.
Verder dient de onderneming in het bezit te zijn van de
veiligheidsinformatiebladen van alle gebruikte gevaarlijke producten2. Deze
veiligheidsinformatiebladen bevatten informatie over de eigenschappen en
gevaren van de stof, met onder andere de nodige instructies voor het toedienen
van eerste hulp.

ZIE FICHE n°11: Inventaris gevaarlijke stoffen, veiligheidsinformatiebladen (VIB) en veiligheidsinstructiekaarten
(VIK)
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Alle werknemers moeten kennis hebben van:
•

d
 e procedures van eerste hulp

•

d
 e personen die aangesteld zijn als hulpverlener

•

d
 e plaats van de verbanddoos

•

h
 et alarm- en intern communicatiesysteem

Ook derden die in het bedrijf komen werken, dienen op de hoogte gebracht te
worden van de maatregelen met betrekking tot het verlenen van eerste hulp bij
ongevallen.
Tot slot dienen de handelingen die gesteld moeten worden bij het verlenen van
eerste hulp opgenomen te worden in het intern noodplan3.

ZIE FICHE N°9: Intern noodplan
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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)

