1. Definitie
Deze procedure behandelt de aangifte en registratie van een arbeidsongeval, voor wat betreft het luik
PREVENTIE, overkomen door een werknemer met ten minste één dag arbeidsongeschiktheid. Wanneer
sprake is van een ernstig arbeidsongeval (definitie zie PRO_02) moet het ongeval worden behandeld
zoals beschreven in de procedure ernstige arbeidsongevallen (PRO_02).
Een arbeidsongeval is elk ongeval dat een werknemer tijdens en door het feit van de uitvoering van de
arbeidsovereenkomst overkomt en dat een letsel veroorzaakt. Het ongeval is de plotse gebeurtenis die
een lichamelijk letsel veroorzaakt en waarvan de oorzaak buiten het organisme van het slachtoffer ligt.

2. Doel
Deze procedure behandelt de aangifte en registratie van een arbeidsongeval van een werknemer1 voor
wat betreft de rubrieken ONGEVAL – LETSEL – PREVENTIE.

3. Wetgeving
 KB van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering
van hun werk (afdeling V – art. 26, art. 27 en art. 28).
 KB van 24 februari 2005 houdende diverse bepalingen ter bestrijding van de ernstige
arbeidsongevallen en vereenvoudiging van de arbeidsongevallenaangiften.
 KB van 27 maart 1998 betreffende de Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk.
 Wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen,
voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector.
 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.
 Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
 Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming.
 KB van 8 juli 2004 houdende wijziging van diverse bepalingen inzake het opmaken van de
arbeidsongevallensteekkaarten.
 Omzendbrief Arbeidsongevallen van 15 december (199913AC/IF/ONG.28.1).
 KB van 19 april 1999, gewijzigd door het KB van 6 december 2005 en het KB van 13 april 2008, heeft
de elementen vastgesteld van de ongevallenaangifte die dienen te worden overgedragen aan het
Fonds voor Arbeidsongevallen.

4. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden
De aangifte van een arbeidsongeval mag uitgaan van het slachtoffer, zijn rechthebbende, of ieder
andere belanghebbende persoon.
Het luik VI. ‘Gegevens over de PREVENTIE’ van het model A (zie bijlage 9.1) van de aangifte van het
arbeidsongeval wordt ingevuld door de preventieadviseur.

1

Ongevallen met stagiairs worden ook beschouwd als arbeidsongevallen – arbitragehof, arrest nr. 186/2004 van 16 november 2004
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5. Toepassingsgebied
Deze procedure is van toepassing op de werknemers van de scholengroep.

6. Middelen
 Model A van de aangifte van het arbeidsongeval (http://ond.vlaanderen.be/doc/dl.ashx?nr=33)
 Bijlage III bij het KB van 1 september 2006 tot wijziging van het KB van 19 april 1999 tot vaststelling
van de elementen van de ongevalaangifte over te dragen aan het Fonds voor Arbeidsongevallen Soort werk (volgens het ESAO-classificatiesyteem).
 Bijlage IV bij het KB van 1 september 2006 tot wijziging van het KB van 19 april 1999 tot vaststelling
van de elementen van de ongevalaangifte over te dragen aan het Fonds voor Arbeidsongevallen –
contact – wijze van verwonding.
 Preventieregister.

7. Referenties



www.g-o.be/preventie
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=9142#3.1

8. Werkwijze
8.1. Beleid
De directie van de onderwijsinstelling waar het arbeidsongeval zich heeft voorgedaan, ziet erop toe dat
de contactpersoon preventie en bescherming en de preventieadviseur op de hoogte worden gebracht
bij elk arbeidsongeval.
Indien het gaat om een dodelijk arbeidsongeval of een arbeidsongeval dat volgens de eerste diagnose,
hetzij de dood, hetzij een algehele of gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid, hetzij een algehele
tijdelijke arbeidsongeschiktheid van meer dan één maand tot gevolg heeft, moet de directie de
preventieadviseur van de scholengroep onmiddellijk contacteren zodat er een onderzoek kan worden
ingesteld en een omstandig verslag kan worden opgemaakt.
Voor onderstaande ongevallen moet de preventieadviseur eveneens onmiddellijk op de hoogte worden
gebracht:






elk ongeval overkomen aan personen en te wijten aan elektrische installaties;
elk ongeval overkomen door het gebruik van gasrecipiënten;
elk belangrijk ongeval als gevolg van het gebruik van stoomketels;
elk ongeval als gevolg van de toepassing van ioniserende straling;
toevallige bestraling of ernstig gevaar voor bestraling.

Elk arbeidsongeval moet zo snel mogelijk (binnen 4 dagen) aangegeven worden bij het Agentschap voor
Onderwijsdiensten2.

2

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming - Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) - Afdeling Advies en Ondersteuning onderwijsPersoneel (AOP) – Arbeidsongevallen - Hendrik Consciencegebouw - Koning Albert II-laan 15, 1210 BRUSSEL
Het is ook mogelijk om de aangifteformulieren in te scannen, bij voorkeur in pdf-formaat, en op te sturen naar
arbeidsongevallen.agodi@vlaanderen.be
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Bovendien moet er een kopie van de arbeidsongevallenaangifte worden verstuurd naar de externe
dienst voor preventie en bescherming op het werk.

8.2. Controle
De arbeidsongevallenaangifte3 gedurende 10 jaar in het preventieregister onder de rubriek B5
‘Ongevallen’ bewaren en ter beschikking houden van de bevoegde ambtenaren.

8.3. Overleg
Elk arbeidsongeval kan besproken worden op:






de personeelsvergadering
vakoverleg
toolboxmeeting
het college van directeurs
het basiscomité/tussencomité

3

De arbeidsongevallenaangifte wordt gebruikt als ongevallensteekkaart. De arbeidsongevallensteekkaart wordt opgemaakt voor elk
arbeidsongeval met ten minste 4 dagen ongeschiktheid.
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9. Bijlagen
9.1 Aangifteformulier - luik VI: gegevens over de PREVENTIE – model A
9.2 Soort werk
9.3 Lijst van afwijkende gebeurtenissen
9.4 Lijst van betrokken voorwerpen
9.5 Contact – wijze van verwonding
9.6 Lijst van opgelopen letsel
9.7 Verwond deel
9.8 Getroffen maatregelen om de herhaling van een dergelijk ongeval te
beletten
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9.1. Luik VI: Gegevens over de PREVENTIE – model A
VI. Gegevens over de P R E V E N T I E
35. Activiteit van de afdeling of dienst waar het slachtoffer gewoonlijk zijn functie uitoefent: ...........................................................
36. Oefende het slachtoffer op het ogenblik van het ongeval een bezigheid uit in het kader van zijn gewone functie? (3) □ Ja 
Neen
Zo neen, welke bezigheid oefende het uit? :
......................................................................................................................................
Gaat het om een ongeval bedoeld bij art. 2, lid 3, 2°, van de wet van 3 juli 1967 ? (3) □ Ja □ Neen
37. Soort werk: …..................................…………………………………...........................…..........................….... Code (8):: □..□..□
38. Laatst afwijkende gebeurtenis die tot het ongeval heeft geleid: ........ ................................................................Code (6): □..□..□
39.
40.
41.
42.

43.
44.
45.

46.

Voorwerp betrokken bij deze gebeurtenis: .......………….....................................................................…. Code (6): □..□..□□.□..□
Contact – wijze van verwonding: ………………............................................................…..................…............. Code (8): □..□..□
Letsel - Soort (7)(6): .......................................... Code (6): □..□..□..□ Verwond deel (7)(6): ............................. Code (6): □..□..□
Gevolgen van het ongeval (7) (6) :
 geen tijdelijke arbeidsongeschiktheid en geen prothesen te voorzien
 geen tijdelijke arbeidsongeschiktheid, wel prothesen te voorzien
 tijdelijke arbeidsongeschiktheid
 blijvende arbeidsongeschiktheid te voorzien: de voorziene blijvende ongeschiktheid is : ...........%
 overlijden, datum van overlijden (2): ......./......./............
Stopzetting van de beroepsactiviteit - datum (2): ......./......./.............
..................... uur .......................... minuten
(2)
Datum van de effectieve werkhervatting : ......./......./............
Indien het werk nog niet is hervat, de waarschijnlijke duur van de tijdelijke arbeidsongeschiktheid: ................. dagen
Welke beschermingsmiddelen droeg het slachtoffer op het ogenblik van het ongeval?
 geen  helm  handschoenen  veiligheidsbril  aangezichtsscherm
 beschermingsvest  signalisatiekledij  gehoorbescherming  veiligheidsschoeisel
 ademhalingsmasker met verse luchttoevoer  ademhalingsmasker met filter  gewoon mondmasker
 valbeveiliging  andere: .........................................................................................................................
Getroffen of te treffen maatregelen om gelijkaardige ongevallen te vermijden:
.........................................................................................................................................................
Code (6): ……….
.........................................................................................................................................................
Code (6): ……….
.........................................................................................................................................................
Code (6): ……….
(1) = Facultatief
(2) = Dag / maand / jaar
(3) = Aankruisen wat van toepassing is
(4) = Verplicht formaat vanaf 2011. Tot in 2010 kan u uw rekeningnummer eveneens meedelen in het formaat met 12 posities
(5) = Niet invullen indien het een ongeval op de arbeidsweg betreft.
(6) = Deze informatie vindt u in de tabellen van de bijlage IV van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de Interne Dienst voor preventie en
bescherming op het werk (B.S. 31 maart 19987).
(7) = Deze informatie vindt u op het medisch attest.
(8) = Zie lijst opgenomen in het KB van 19 april 1999 tot vaststelling van de elementen over te dragen aan het Fonds voor Arbeidsongevallen.
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9.2. Soort werk
Dient niet te worden ingevuld als het ongeval een tijdelijke arbeidsongeschiktheid van minder dan vier dagen heeft
veroorzaakt, de dag van het ongeval niet inbegrepen.
De variabele soort werk heeft betrekking op de algemene aard van het werk of de taak (activiteit in ruime zin)
zoals door het slachtoffer ten tijde van het ongeval werd verricht. Dit soort werk of taak zoals ten tijde en ter
plaatse van het ongeval werd verricht, hoeft geen verband te houden met de specifieke fysieke activiteit van het
slachtoffer op het moment van het ongeval. Het soort werk strekt zich over langere duur uit.
Code
00
10
11
12
19
20
21
22
23
24
25
29
30
31
32
33
34
35
39
40
41
42
43
49
50
51
52
53
54
55
59
60
61
62
69
99

Omschrijving
Geen informatie
Productie, verwerking, bewerking, opslag - ongeacht de aard - niet gespecificeerd
Productie, verwerking, bewerking - ongeacht de aard
Opslag - ongeacht de aard
Overige soorten werk, behorend tot groep 10, hierboven niet vermeld
Grondverzet, bouw, onderhoud, sloop - niet gespecificeerd
Grondverzet
Nieuwbouw - gebouw
Nieuwbouw - kunstwerken, infrastructuur, wegen, bruggen, dammen, havens
Renovatie, reparatie, aanbouw, onderhoud - ongeacht het soort bouwwerk
Sloop - ongeacht het soort bouwwerk
Overige soorten werk, behorend tot groep 20, hierboven niet vermeld.
Werk in de landbouw, bosbouw, tuinbouw, visteelt, met levende dieren - niet gespecificeerd
Werk in de landbouw - grondbewerking
Werk in de landbouw - met gewassen, tuinbouw
Werk in de landbouw - op/met levende dieren
Werk in de bosbouw
Werk in de visteelt, visserij
Overige soorten werk, behorend tot groep 30, hierboven niet vermeld.
Zakelijke en/of persoonlijke dienstverlening; hoofdarbeid- niet gespecificeerd
Dienstverlening, verzorging, bijstand, aan personen
Hoofdarbeid - onderwijs, opleiding, informatieverwerking, kantoorwerk, organisatie en management
Commerciële werkzaamheden - inkoop, verkoop, bijbehorende dienstverlening
Overige soorten werk, behorend tot groep 40, hierboven niet vermeld
Werkzaamheden in verband met de onder 10, 20, 30 en 40 aangegeven activiteiten - niet gespecificeerd
Plaatsing, voorbereiding, installatie, montage, losmaken, demontage
Onderhoud, reparatie, regeling, afstelling
Schoonmaken van ruimten, machines - industrieel of handmatig
Afvalbeheer, verwijdering, behandeling van afval ongeacht de aard
Bewaking, inspectie, van fabricageprocédés, ruimten, transportmiddelen, apparatuur - met of zonder
controlemiddelen
Overige soorten werk, behorend tot groep 50, hierboven niet vermeld
Verkeer, sportbeoefening, kunst - niet gespecificeerd
Verkeer, ook in vervoermiddelen
Sportbeoefening, kunst
Overige soorten werk, behorend tot groep 60, hierboven niet vermeld
Overige soorten werk, niet in deze lijst vermeld
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9.3. Lijst van afwijkende gebeurtenissen
Code

Omschrijving

00
10

Geen informatie
Afwijkende gebeurtenis als gevolg van een elektrische storing, explosie, brand - niet gespecificeerd

11
12
13
14
19
20
21
22
23
24
29
30

Elektrische storing door een defect in de installatie - met indirect contact als gevolg
Elektrische storing - met direct contact als gevolg
Explosie
Brand, vuurzee
Overige afwijkende gebeurtenissen, behorend tot groep 10, hierboven niet vermeld
Afwijkende gebeurtenis door overlopen, kantelen, lekken, leeglopen, verdampen, vrijkomen - niet
gespecificeerd
In vaste toestand - overlopen, kantelen
In vloeibare toestand - lekken, sijpelen, leeglopen, spatten, sproeien
In gasvormige toestand - verdampen, aërosolvorming, gasvorming
In poedervorm - rookontwikkeling, stof, deeltjes
Overige afwijkende gebeurtenissen, behorend tot groep 20, hierboven niet vermeld
Breken, barsten, glijden, vallen, instorten van het betrokken voorwerp - niet gespecificeerd

31
32

Breken van materiaal, op de voegen of verbindingen
Breken, barsten, waarbij scherven/spanen ontstaan (hout, glas, metaal, steen, kunststof, overige)

33

Glijden, vallen, instorten van het betrokken voorwerp - hoger gelegen (op het slachtoffer vallend)

34

Glijden, vallen, instorten van het betrokken voorwerp - lager gelegen (het slachtoffer meeslepend)

35
39
40

Glijden, vallen, instorten van het betrokken voorwerp - op gelijke hoogte gelegen
Overige afwijkende gebeurtenissen, behorend tot groep 30, hierboven niet vermeld
Verlies van controle (geheel of gedeeltelijk) over een machine, vervoer- of transportmiddel,
handgereedschap, voorwerp, dier - niet gespecificeerd
Verlies van controle (geheel of gedeeltelijk) - over een machine (inclusief onbedoeld starten) en over het
met de machine bewerkte materiaal
Verlies van controle (geheel of gedeeltelijk) - over een vervoer- of transportmiddel (al dan niet
gemotoriseerd)
Verlies van controle (geheel of gedeeltelijk) - over een handgereedschap (al dan niet gemotoriseerd) en
over het met het gereedschap bewerkte materiaal
Verlies van controle (geheel of gedeeltelijk) - over een voorwerp (dat wordt gedragen, verplaatst,
gehanteerd enz.)
Verlies van controle (geheel of gedeeltelijk) - over een dier
Overige afwijkende gebeurtenissen, behorend tot groep 40, hierboven niet vermeld
Uitglijden of struikelen met val, vallen van personen - niet gespecificeerd
Vallen van personen - van hoogte
Uitglijden of struikelen met val, vallen van personen - op ± dezelfde hoogte
Overige afwijkende gebeurtenissen, behorend tot groep 50, hierboven niet vermeld
Bewegen van het lichaam zonder fysieke belasting (doorgaans leidend tot uitwendig letsel) - niet
gespecificeerd
Op een snijdend voorwerp stappen
Knielen, gaan zitten, tegen iets leunen
Door een voorwerp of de vaart daarvan gegrepen of meegesleept worden
Ongecoördineerde, onbeheerste of verkeerde bewegingen
Overige afwijkende gebeurtenissen, behorend tot groep 60, hierboven niet vermeld
Bewegen van het lichaam met of zonder fysieke belasting (doorgaans leidend tot inwendig letsel) - niet
gespecificeerd
Optillen, dragen, opstaan
Duwen, trekken
Neerzetten, bukken
Buigen, draaien, zich omdraaien
Zwaarbeladen lopen, misstap of uitglijden zonder vallen
Overige afwijkende gebeurtenissen, behorend tot groep 70, hierboven niet vermeld

41
42
43
44
45
49
50
51
52
59
60
61
62
63
64
69
70
71
72
73
74
75
79
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80

Verrassing, schrik, geweldpleging, agressie, bedreiging, aanwezig zijn - niet gespecificeerd

81
82
83

Verrassing, schrik
Geweldpleging, agressie, bedreiging tussen personeelsleden van de werkgever
Geweldpleging, agressie, bedreiging door buitenstaanders jegens de slachtoffers in het kader van hun
beroepsuitoefening (bankoverval, buschauffeurs enz.)
Aangevallen, omvergelopen worden - door een dier
Aanwezig zijn van het slachtoffer of van een ander waardoor gevaar voor de persoon zelf en eventueel ook
voor anderen ontstaat
Overige afwijkende gebeurtenissen, behorend tot groep 80, hierboven niet vermeld
Overige afwijkende gebeurtenissen, niet in deze lijst vermeld

84
85
89
99
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9.4. Lijst van betrokken voorwerpen
Code

Omschrijving

00.00
00.01
00.02
00.99
01.00

Geen betrokken voorwerp of geen informatie
Geen betrokken voorwerp
Geen informatie
Overige situaties, behorend tot groep 00, maar hierboven niet vermeld
Gebouwen, constructies, oppervlakken - gelijkvloers (binnen of buiten, vast of verplaatsbaar, tijdelijk of
permanent) - niet gespecificeerd
Onderdelen van gebouwen, constructies - deuren, muren, wanden, … en obstakels die als zodanig bedoeld
zijn (ramen, schuiframen, …)
Oppervlakken of loopruimten gelijkvloers – grond (binnen of buiten, landbouwgrond, sportterreinen,
gladde vloeren, vloeren met obstakels, planken met spijkers,…)
Oppervlakken of loopruimten gelijkvloers - drijvend
Overige gebouwen, constructies, oppervlakken - gelijkvloers, behorend tot groep 01, maar hierboven niet
vermeld
Gebouwen, constructies, oppervlakken - in de hoogte (binnen of buiten) - niet gespecificeerd

01.01
01.02
01.03
01.99
02.00
02.01
02.02
02.03
02.04
02.05
02.99
03.00
03.01
03.02
03.03
03.99
04.00
04.01
04.02
04.03
04.99
05.00
05.01
05.02
05.99
06.00
06.01
06.02
06.03
06.04
06.05
06.06
06.07
06.08
06.09
06.10

Bovengrondse delen van gebouwen – vast (daken, terrassen, openingen, trappen, kades)
Constructies, oppervlakken in de hoogte – vast (loopbruggen, vaste ladders, pylonen)
Constructies, oppervlakken in de hoogte – beweegbaar – (rolsteigers, verplaatsbare ladders, werkbakken,
hefplatformen)
Constructies, oppervlakken in de hoogte – tijdelijk (tijdelijke stellingen, harnasgordels en vanglijnen)
Constructies, oppervlakten in de hoogte - drijvend (boorplatformen, steigers op lichters)
Overige gebouwen, constructies, oppervlakken – in de hoogte, behorend tot groep 02, maar hierboven
niet vermeld
Gebouwen, constructies, oppervlakken - ondergronds (binnen of buiten) - niet gespecificeerd
Graafwerkzaamheden, geulen, putten, kuilen, steile hellingen, werkkuilen
Onderaardse gangen, tunnels
Onderwateromgeving
Overige gebouwen, constructies, oppervlakken - ondergronds, behorend tot groep 03, maar hierboven
niet vermeld
Distributiesystemen voor materialen, aanvoer, leidingen - niet gespecificeerd
Distributiesystemen voor materialen, aanvoer, leidingen - vast - voor gassen, lucht, vloeistoffen, vaste
stoffen, incl. laadtrechters
Distributiesystemen voor materialen, aanvoer, leidingen – verplaatsbaar
Rioleringen, drainage
Overige distributiesystemen voor materialen, toevoer, leidingen, behorend tot groep 04, maar hierboven
niet vermeld
Motoren, systemen voor transmissie en opslag van energie - niet gespecificeerd
Motoren, generatoren (thermische, elektrische of stralingsenergie), incl. compressors, pompen
Systemen voor transmissie en opslag van energie (mechanisch, pneumatisch, hydraulisch, elektrisch, incl.
batterijen en accu's)
Overige systemen voor transmissie en opslag van energie, behorend tot groep 05, maar hierboven niet
vermeld
Handgereedschap - niet gemotoriseerd - niet gespecificeerd
Handgereedschap - niet gemotoriseerd - voor zagen
Handgereedschap - niet gemotoriseerd - voor snijden, snoeien (incl. scharen, kniptangen, snoeischaren)
Handgereedschap - niet gemotoriseerd - voor slijpen, steken, beitelen, snoeien, maaien
Handgereedschap - niet gemotoriseerd - voor krabben, polijsten, schuren
Handgereedschap - niet gemotoriseerd - voor boren, draaien, schroeven
Handgereedschap - niet gemotoriseerd - voor spijkeren, klinken, nieten
Handgereedschap - niet gemotoriseerd - voor naaien, breien
Handgereedschap - niet gemotoriseerd - voor lassen, lijmen
Handgereedschap - niet gemotoriseerd - voor extractie van materialen en grondbewerking (incl.
landbouwwerktuigen)
Handgereedschap - niet gemotoriseerd - voor poetsen, smeren, wassen, schoonmaken
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06.11
06.12
06.13
06.14

Handgereedschap - niet gemotoriseerd - voor schilderen
Handgereedschap - niet gemotoriseerd - voor vasthouden, grijpen
Handgereedschap - niet gemotoriseerd - voor keukenwerkzaamheden (uitgezonderd messen)
Handgereedschap - niet gemotoriseerd - voor medische en chirurgische doeleinden - prikkend, snijdend

06.15

Handgereedschap - niet gemotoriseerd - voor medische en chirurgische doeleinden – overige, niet
snijdend
Handgereedschap - niet gemotoriseerd - voor overige werkzaamheden, behorend tot groep 06, maar
hierboven niet vermeld
Mechanisch gereedschap met de hand bediend - niet gespecificeerd
Mechanisch handgereedschap - voor zagen
Mechanisch handgereedschap - voor snijden, snoeien (incl. scharen, kniptangen, snoeischaren)
Mechanisch handgereedschap - voor slijpen, steken, beitelen (grootte hagen zie 09.02), snoeien, maaien

06.99
07.00
07.01
07.02
07.03
07.04
07.05
07.06
07.07
07.08
07.09
07.10
07.11
07.12
07.13
07.14
07.15
07.16
07.17
07.99
08.00
08.01
08.02
08.03
08.04
08.05
08.06
08.07
08.08
08.09
08.10
08.11
08.12
08.13
08.14
08.15
08.99
09.00
09.01

Mechanisch handgereedschap - voor krabben, polijsten, schuren (incl. doorslijpmachine)
Mechanisch handgereedschap - voor boren, draaien, schroeven
Mechanisch handgereedschap - voor spijkeren, klinken, nieten
Mechanisch handgereedschap - voor naaien, breien
Mechanisch handgereedschap - voor lassen, lijmen
Mechanisch handgereedschap - voor extractie van materialen en grondbewerking (incl.
landbouwmachines, betonbrekers)
Mechanisch handgereedschap - voor poetsen, smeren, wassen, schoonmaken (incl. stofzuiger,
hogedrukreiniger)
Mechanisch handgereedschap - voor schilderen
Mechanisch handgereedschap - voor vasthouden, grijpen
Mechanisch handgereedschap - voor keukenwerkzaamheden (uitgezonderd messen)
Mechanisch handgereedschap - voor verwarmen (incl. droger, verfafbrander, strijkijzer)
Mechanisch handgereedschap - voor medische en chirurgische doeleinden - prikkend, snijdend
Mechanisch handgereedschap - voor medische en chirurgische doeleinden – overige, niet snijdend
Pneumatische spuitwerktuigen (zonder het werktuig nauwkeurig weer te geven)
Met de hand bediend mechanisch gereedschap, voor overige werkzaamheden, behorend tot groep 07,
maar hierboven niet vermeld
Handgereedschap - zonder aanduiding over aandrijving - niet gespecificeerd
Handgereedschap - zonder aanduiding over aandrijving - voor zagen
Handgereedschap - zonder aanduiding over aandrijving - voor snijden, snoeien (incl. scharen, kniptangen,
snoeischaren)
Handgereedschap - zonder aanduiding over aandrijving - voor slijpen, steken, beitelen, snoeien, maaien
Handgereedschap - zonder aanduiding over aandrijving - voor krabben, polijsten, schuren
Handgereedschap - zonder aanduiding over aandrijving - voor boren, draaien, schroeven
Handgereedschap - zonder aanduiding over aandrijving - voor spijkeren, klinken, nieten
Handgereedschap - zonder aanduiding over aandrijving - voor naaien, breien
Handgereedschap - zonder aanduiding over aandrijving - voor lassen, lijmen
Handgereedschap - zonder aanduiding over aandrijving - voor extractie van materialen en grondbewerking
(incl. landbouwmachines)
Handgereedschap - zonder aanduiding over aandrijving - voor poetsen, smeren, wassen, schoonmaken
Handgereedschap - zonder aanduiding over aandrijving - voor schilderen
Handgereedschap - zonder aanduiding over aandrijving - voor vasthouden, grijpen
Handgereedschap - zonder aanduiding over aandrijving - voor keukenwerkzaamheden (uitgezonderd
messen)
Handgereedschap - zonder aanduiding over aandrijving - voor medische en chirurgische doeleinden prikkend, snijdend
Handgereedschap - zonder aanduiding over aandrijving - voor medische en chirurgische doeleinden –
overige, niet snijdend
Handgereedschap - zonder aanduiding over aandrijving, voor overige werkzaamheden, behorend tot
groep 08, maar hierboven niet vermeld
Machines en uitrusting - draagbaar of verplaatsbaar - niet gespecificeerd
Draagbare of verplaatsbare machines - voor opgravingen en grondbewerking - mijnbouw,
steen/zandgroeven en machines voor de bouw, openbare werken
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09.02
09.03
09.04
09.99

Draagbare of verplaatsbare machines – voor grondbewerking, landbouw
Draagbare of verplaatsbare machines (niet voor grondbewerking) - voor bouwplaatsen
Verplaatsbare vloerreinigingsmachines
Overige draagbare of verplaatsbare machines, behorend tot groep 09, maar hierboven niet vermeld

10.00
10.01
10.02

Machines en uitrusting - vast gemonteerd - niet gespecificeerd
Vast gemonteerde machines voor opgravingen en grondwerkzaamheden
Machines voor het voorbewerken van materialen, breken, vermalen, filteren, scheiden, mengen, kneden

10.03
10.04

Machines voor het verwerken van materialen - chemische procédés (reactoren, fermentoren)
Machines voor het verwerken van materialen - warmteprocédés (ovens, drooginstallaties, droogruimtes)

10.05
10.06
10.07
10.08
10.09
10.10
10.11
10.12

Machines voor het verwerken van materialen - koudeprocédés (koudeopwekking)
Machines voor het verwerken van materialen - andere procédés
Machines voor vormen - persen, pletten
Machines voor vormen - kalanderen, lamineren, machines met rollen (incl. voor papierfabricage)
Machines voor vormen - door injectie, extrusie, inblazing, spinnen, afgieten, smelten
Bewerkingsmachines - voor schaven, frezen, vlakslijpen, slijpen, polijsten, draaien, boren
Bewerkingsmachines - voor zagen
Bewerkingsmachines - voor snijden, splijten, snoeien (incl. decoupeerpers, schaar, snijmachine,
snijbrander)
Machines voor oppervlakbewerking - schoonmaken, wassen, drogen, schilderen, drukken
Machines voor oppervlakbewerking - galvaniseren, elektrolytische oppervlakbehandeling
Machines voor assembleren (lassen, lijmen, spijkeren, schroeven, klinken, spinnen, kabeldraaien, naaien,
nieten)
Machines voor conditioneren, verpakken (vullen, etiketteren, sluiten, enz.)
Overige machines voor specifieke industriële doeleinden (machines voor controle, testen, diverse
machines)
Speciale machines voor landbouw die niet behoren tot de hierboven genoemde machines
Overige machines en uitrusting - vast gemonteerd - behorend tot groep 10, maar hierboven niet vermeld

10.13
10.14
10.15
10.16
10.17
10.18
10.99
11.00
11.01
11.02
11.03
11.04
11.05
11.06
11.07
11.08
11.09
11.99
12.00
12.01
12.02
12.03
12.04
12.99
13.00
13.01
13.02
13.03
13.04

Systemen voor gesloten of open transport en opslag - niet gespecificeerd
Vaste transportbanden, materialen en systemen voor ononderbroken transport – loopbanden, roltrappen,
kabelbanen, rolbanden,…
Vracht- en personenliften, hefinstallaties – goederenlift, hijsemmer, krik
Vaste of verplaatsbare kranen, op voertuigen gemonteerd, loopkranen, hefmaterieel voor hangende
lasten
Verplaatsbare transportsystemen, transportwagentjes (al dan niet gemotoriseerd) – kruiwagen,
pallethefwagentje, enz.
Installaties voor heffen, vastmaken, grijpen en diverse transportmiddelen (incl. stroppen, haken, takels,
enz.)
Systemen voor opslag, verpakking, containers (silo's, reservoirs, tanks, bassins) – vast gemonteerd
Systemen voor opslag, verpakking, containers, laadbakken - verplaatsbaar
Hulpmiddelen voor opslag, stellingen, palletstellingen, palletten
Diverse verpakkingen, klein en middelgroot, verplaatsbaar (diverse bakken en vaten, flessen, kisten,
gasflessen, brandblussers enz.)
Overige systemen voor gesloten of open transport en opslag, behorend tot groep 11, maar hierboven niet
vermeld
Voertuigen voor transport over land - niet gespecificeerd
Zware voertuigen - vrachtwagens (goederenvervoer), bussen en touringcars (personenvervoer)
Lichte voertuigen - vracht- of personenvervoer
Voertuigen - met twee of drie wielen, al dan niet gemotoriseerd
Overige vervoermiddelen over land: ski’s, rolschaatsen,…
Overige voertuigen voor transport over land, behorend tot groep 12, maar hierboven niet vermeld
Overige transportvoertuigen - niet gespecificeerd
Voertuigen - op rails, incl. hangende monorail: vrachtvervoer
Voertuigen - op rails, incl. hangende monorail: personenvervoer
Vaartuigen: vrachtvervoer
Vaartuigen: personenvervoer
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13.05
13.06
13.07
13.99
14.00
14.01
14.02
14.03
14.04
14.05
14.06
14.07
14.08
14.09
14.10
14.11
14.12
14.99
15.00
15.01
15.02
15.03
15.04
15.05
15.06
15.07
15.08
15.99
16.00
16.01
16.02
16.03
16.99
17.00
17.01
17.02
17.03
17.04
17.05
17.06
17.07
17.08
17.99
18.00
18.01
18.02
18.03
18.04
18.05

Vaartuigen: visserij
Luchtvoertuigen: vrachtvervoer
Luchtvoertuigen: personenvervoer
Overige transportvoertuigen, behorend tot groep 13, maar hierboven niet vermeld
Materialen, voorwerpen, producten, onderdelen van machines, breukmateriaal, stof - niet
gespecificeerd
Bouwmaterialen - groot en klein: prefab-elementen, bekistingsonderdelen, balken, bakstenen, dakpannen,
enz.
Bouwmateriaal of onderdelen van machines, voertuigen: chassis, kettingkast, kruk, wiel, enz.
Bewerkte stukken of elementen, machinewerktuigen (incl. deeltjes en splinters afkomstig van deze
voorwerpen)
Assemblage-elementen: schroeven, spijkers, bouten, enz.
Deeltjes, stof, scherven, stukjes, spatten, splinters en andere breukdeeltjes
Landbouwproducten (incl. graankorrels, stro, overige landbouwproducties)
Producten - voor de landbouw, veeteelt (incl. meststoffen, veevoeder)
Opgeslagen producten - incl. voorwerpen en verpakkingen in opslag
Opgeslagen producten – in rollen, klossen
Lasten - d.m.v. mechanisch transportmiddel verplaatst
Lasten - hangend aan hefinstallatie, kraan
Lasten - met de hand gebruiken
Overige materialen, voorwerpen, producten, onderdelen van machines, behorend tot groep 14, maar
hierboven niet vermeld
Chemische stoffen, explosieven, radioactieve stoffen, biologische stoffen - niet gespecificeerd
Bijtende, corrosieve stoffen (vast, vloeibaar of gasvormig)
Schadelijke, giftige stoffen (vast, vloeibaar of gasvormig)
Ontvlambare stoffen (vast, vloeibaar of gasvormig)
Explosieven, reactieve stoffen (vast, vloeibaar of gasvormig)
Gassen, dampen zonder specifieke uitwerking (biologisch inert, verstikkend)
Radioactieve stoffen
Biologische stoffen
Stoffen, materialen zonder specifieke risico's (water, inerte materialen, enz.)
Overige chemische stoffen, explosieven, radioactieve stoffen, biologische stoffen, behorend tot groep 15,
maar hierboven niet vermeld
Veiligheidssystemen en veiligheidsuitrusting - niet gespecificeerd
Veiligheidssystemen – op machines
Persoonlijke beschermingssystemen
Systemen en uitrusting voor hulpverlening
Overige veiligheidssystemen en veiligheidsuitrusting, behorend tot groep 16, maar hierboven niet vermeld
Kantooruitrusting en persoonlijke uitrusting, sportuitrusting, wapens, huishoudelijke apparaten - niet
gespecificeerd
Meubilair
Apparatuur - informatica, bureautica, reprografie, communicatie
Benodigdheden - voor onderwijs, schrijven, tekenen (schrijfmachine, frankeermachine,
vergrotingsapparaat, prikklok,…)
Artikelen en uitrusting voor sport en spel
Wapens
Persoonlijke bezittingen, kleding
Muziekinstrumenten
Huishoudelijke apparaten, gebruiksartikelen, voorwerpen, linnengoed (voor professioneel gebruik)
Overige kantooruitrusting en persoonlijke uitrusting, sportuitrusting, wapens, behorend tot groep 17,
maar hierboven niet vermeld
Levende organismen en mensen - niet gespecificeerd
Bomen, planten, kweekproducten
Dieren - huisdieren, vee
Dieren - wilde dieren, insecten, slangen
Micro-organismen
Virussen
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18.06
18.99
19.00
19.01
19.02
19.03
19.99
20.00
20.01
20.02
20.03
20.99
99.00

Mensen
Overige levende organismen, behorend tot groep 18, maar hierboven niet vermeld
Bulkafval - niet gespecificeerd
Bulkafval - stoffen, producten, materialen, voorwerpen
Bulkafval - chemische stoffen
Bulkafval - biologische, plantaardige, dierlijke stoffen
Overig bulkafval, behorend tot groep 19, maar hierboven niet vermeld
Fysische verschijnselen en natuurlijke elementen - niet gespecificeerd
Fysische verschijnselen - lawaai, natuurlijke straling, licht, lichtboog, overdruk, onderdruk, druk
Natuurlijke en atmosferische elementen (watervlaktes, modder, regen, hagel, sneeuw, ijzel, windstoot,
enz.)
Natuurrampen (overstroming, vulkanisme, aardbeving, vloedgolf, vuur, brand, enz.)
Overige fysische verschijnselen en natuurlijke elementen, behorend tot groep 20, maar hierboven niet
vermeld
Overige betrokken voorwerpen die niet in deze lijst vermeld worden
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9.5. Contact – wijze van verwonding
Code
00
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
29
30
31
32
39
40
41
42
43
44
45
49
50
51
52
53
59
60
61
62
63
64
69
70
71
72
73
79
80
81
82
83
89
99

Omschrijving
Geen informatie
Contact met elektrische stroom, temperatuur, gevaarlijke stof - niet gespecificeerd
Indirect contact met vlamboog, bliksem (passief)
Direct contact met elektriciteit, een elektrische ontlading op het lichaam krijgen
Contact met open vlam of met voorwerp of omgeving – heet of brandend
Contact met voorwerp of omgeving - koud of bevroren
Contact met gevaarlijke stoffen - via de neus, mond, ademhaling
Contact met gevaarlijke stoffen - op of via de huid of de ogen
Contact met gevaarlijke stoffen - via de spijsvertering door inslikken, opeten
Overige contacten - wijzen van verwonding, behorend tot groep 10, hierboven niet vermeld
Verdrinking, begraving, insluiting - niet gespecificeerd
Verdrinking in een vloeistof
Begraving door een vaste stof
Insluiting of omgeving door gassen of zwevende deeltjes
Overige contacten - wijzen van verwonding, behorend tot groep 20, hierboven niet vermeld
Verplettering door verticale of horizontale beweging op of tegen een onbeweeglijk voorwerp (het
slachtoffer beweegt)- niet gespecificeerd
Verticale beweging, verplettering op/tegen (gevolg van een val)
Horizontale beweging, verplettering op/tegen
Overige contacten - wijzen van verwonding, behorend tot groep 30, hierboven niet vermeld
Stoot door een bewegend voorwerp, botsing - niet gespecificeerd
Stoot door voorwerp - weggeslingerd
Stoot door voorwerp - vallend
Stoot door voorwerp - zwaaiend
Stoot door voorwerp, voertuigen daaronder begrepen - draaiend, bewegend, zich verplaatsend
Botsing met een bewegend voorwerp, voertuigen daaronder begrepen - botsing met een persoon (het
slachtoffer beweegt ook)
Overige contacten - wijzen van verwonding, behorend tot groep 40, hierboven niet vermeld
Contact met een snijdend, puntig, hard of ruw voorwerp -niet gespecificeerd
Contact met een snijdend voorwerp (mes enz.)
Contact met een puntig voorwerp (spijker, puntig gereedschap)
Contact met een hard of ruw voorwerp
Overige contacten - wijzen van verwonding, behorend tot groep 50, hierboven niet vermeld
Beknelling, verplettering enz. - niet gespecificeerd
Beknelling, verplettering - in
Beknelling, verplettering - onder
Beknelling, verplettering - tussen
Afrukken, afsnijden van een lichaamsdeel, een hand, een vinger
Overige contacten - wijzen van verwonding, behorend tot groep 60, hierboven niet vermeld
Fysieke belasting van het lichaam, psychische belasting - niet gespecificeerd
Fysieke belasting - van het bewegingsapparaat
Fysieke belasting - door straling, lawaai, licht, druk
Psychische belasting, psychische shock
Overige contacten - wijzen van verwonding, behorend tot groep 70, hierboven niet vermeld
Beet, trap enz. (van dier of mens) - niet gespecificeerd
Beet van
Steek van een insect, vis
Klap, trap, kopstoot, wurging
Overige contacten - wijzen van verwonding, behorend tot groep 80, hierboven niet vermeld
Overige contacten - wijzen van verwonding, niet in deze lijst vermeld
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9.6. Lijst van opgelopen letsel
Code
000
010
011

Omschrijving
Onbekend letsel : Informatie ontbreekt
Wonden en oppervlakkige letsels
Oppervlakkige letsels. Omvat de kneuzingen, builen, hematomen, schaafwonden, schrammen, blaren,
beten van niet-giftige insecten, oppervlakkige wonden. Omvat ook de hoofdhuidwonden en oppervlakkige
letsels en vreemde voorwerpen die het oog, oor enz.binnendringen. Omvat niet de beten van giftige dieren
(code 071)

012

Open wonden. Omvat de scheurwonden, open wonden, snijwonden, kneuzingen met wonden, verlies van
nagels; wonden met letsel aan spieren, pezen en zenuwen. Omvat niet de traumatische amputaties,
verwijdering van de oogbol; avulsie van het oog (code 040); gecompliceerde botbreuken (code 022);
verbrandingen met open wonden (code 061); oppervlakkige letsels (code 011)

013
019
020
021

Vleeswonden met verlies van weefsel
Andere soorten wonden en oppervlakkige letsels
Botbreuken
Gesloten botbreuken. Omvat de enkelvoudige botbreuken; botbreuken met letsels aan gewrichten
(ontwrichtingen, enz.); botbreuken met inwendige letsels of zenuwletsels

022

Open botbreuken. Omvat de botbreuken met letsels aan weke delen van het lichaam (gecompliceerde
botbreuken)
Andere soorten botbreuken
Ontwrichtingen, verstuikingen en verrekkingen. Omvat alle acute problemen met de skeletmusculatuur als
gevolg van overbelasting van spieren, pezen, banden en gewrichten
Ontwrichtingen. Omvat de subluxaties en verschuiving van beendereinden bij de gewrichten Omvat niet de
verschoven botbreuk (code 021)
Verstuikingen en verrekkingen. Omvat de overbelastingen die leiden tot breuken en scheuren van spieren,
pezen, banden (en gewrichten), alsmede hernia's als gevolg van overbelasting. Omvat niet de
verschuivingen van beendereinden die bij de gewrichten moeten worden gecodeerd onder 031; indien
deze gepaard gaan met een open wond, moeten ze onder 012 worden gecodeerd
Andere soorten ontwrichtingen, verstuikingen en verrekkingen
Traumatische amputaties (verlies van ledematen) Omvat de amputaties en kneuzingen, verwijdering van
de oogbol, inclusief traumatische avulsie van het oog en verlies van oor/oren

029
030
031
032

039
040
041
050

Afzettingen
Schuddingen en inwendige letsels. Omvat alle inwendige letsels zonder botbreuken, m.a.w. alle inwendige
kneuzingen, bloedingen, scheurwonden, hersenletsels en scheuring van inwendige organen. Omvat niet de
open wonden (code 012) en letsels die gepaard gaan met botbreuk (codes in groep 020)
051
Schuddingen. Omvat de intracraniale letsels
052
Inwendige letsels. Omvat de letsels van organen in borstkas en buik en van bekkenorgane
053
Schuddingen en inwendige letsels die in afwezigheid van behandeling levensbedreigend kunnen zijn.
054
Schadelijke effecten van elektriciteit
059
Andere soorten schuddingen en inwendige letsels
060
Verbrandingen, brandplekken (door kokende vloeistof) en bevriezing
061
Brandplekken (thermische - door kokende vloeistof) en verbrandingen. Omvat de verbrandingen door hete
voorwerpen of open vuur; brandplekken door kokende vloeistof; wrijvingsschroeiplekken;
stralingsverbrandingen (infrarood); zonnebrand; effecten van bliksem; verbrandingen ten gevolge van
elektrische stroom, verbrandingen met open wond. Omvat niet de stralingseffecten behalve
verbrandingen (code 102)
062
Chemische verbrandingen (corrosie). Omvat de Chemische verbrandingen (alleen uitwendige
verbrandingen). Omvat niet de verbrandingen als gevolg van het inslikken van een corrosieve of bijtende
stof (code 071)
063
Bevriezing. Omvat de effecten van temperatuurdaling (bevriezing); gedeeltelijke diktehuidverlies,
bevriezing met afgestorven weefsel (necrose). Omvat niet de abnormaal lage lichaamstemperatuur
(hypothermie) en andere effecten van overmatige koude (code 103)
069
Andere soorten verbrandingen, brandplekken door kokende vloeistof en bevriezing
070
Vergiftigingen en infecties
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071

072
079
080
081

082
089
090
091
092
099
100
101

102
103
109
110
111

112

119

120
999

Acute vergiftigingen. Omvat de acute effecten van injectie, ingestie en absorptie of inhalatie van toxische,
corrosieve of bijtende stoffen; beten van giftige dieren; verstikking door koolmonoxide of andere toxische
gassen. Omvat niet de uitwendige chemische verbrandingen (code 062); anafylactische shock (code 119)
Acute infecties. Omvat de infecties door virus, bacterie en andere infectueuze stoffen
Andere soorten vergiftigingen en infecties
Verdrinking en verstikking
Verstikking. Omvat de verstikking door samendrukking, afsnoering of wurging; omvat ook verstikking door
het ontbreken of reduceren van zuurstof in de omgevingslucht en verstikking door vreemde voorwerpen in
de luchtwegen. Omvat niet de verstikking door koolmonoxide of andere toxische gassen (code 071)
Verdrinking en niet dodelijke onderdompeling. Omvat niet de verstikking zoals gedefinieerd in 081;
bedolven onder materialen of andere niet-vloeibare massa's (bv. sneeuw, aarde enz.)
Andere soorten verdrinking en verstikking
Effecten van lawaai, trillingen en druk
Acuut gehoorverlies. Omvat het partieel of totaal gehoorverlies
Effecten van druk. Omvat de effecten van lucht- en waterdruk (barotrauma)
Andere effecten van lawaai, trillingen en druk. Omvat de geluidstrauma's, vibratiesyndroom enz
Effecten van extreme temperaturen, licht en straling
Hitte en zonnesteken. Omvat de effecten van overmatige natuurlijke hitte en zonnestraling (hitteslagen,
zonnesteken) of door de mens veroorzaakte hitte. Omvat niet de shock veroorzaakt door bliksem (code
112); zonnebrand (code 061)
Effecten van straling (niet-thermische). Omvat de effecten van röntgenstralen, radioactieve stoffen,
ultraviolette stralen, ioniserende straling, lassersogen
Effecten van temperatuurdaling. Omvat de accidentele hypothermie en andere effecten van
temperatuurdaling. Omvat niet de bevriezing (code 063)
Andere effecten van extreme temperaturen, licht en straling
Shock
Shocks na agressie en bedreigingen. Omvat de shocks na agressie en bedreigingen door personen, shock
na bankoverval, agressie door klanten; ″sociale conflicten. Omvat niet de anafylactische shock (code 119);
shock na traumatische letsels (code 112)
Traumatische shocks. Omvat de elektroshock, shock veroorzaakt door bliksem, onmiddellijke of latere
shock ten gevolge van letsel. Omvat niet anafylactische shock (code 119); agressie en bedreigingen door
personen (code 111); gevallen zonder directe lichamelijke letsels
Andere soorten shocks. Omvat de agressies door dieren zonder direct lichamelijk letsel; natuurrampen en
andere gebeurtenissen die niet direct door mensen zijn veroorzaakt en het slachtoffer geen direct
lichamelijk letsel berokkenen; anafylactische shock.
Multipele letsels. Deze groep is beperkt tot gevallen waar het slachtoffer twee of meer even ernstige
soorten letsels heeft opgelopen
Andere, niet onder andere punten opgenomen gespecificeerde letsels. Deze groep dient alleen voor de
indeling van letsels die niet onder andere punten zijn opgenomen : zenuwen ruggenmergletsel; letsel aan
bloedvaten; vreemde voorwerpen die via een natuurlijke opening binnendringen enz.
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9.7. Verwond deel
Code
00
10
11
12
13
14
15
18
19
20
21
29
30
31
39
40
41
42
43
48
49
50
51
52
53
54
55
58
59
60
61
62
63
64
65
68
69
70
71
78
99

Omschrijving
Verwond deel van het lichaam niet gespecificeerd
Hoofd, niet nader gespecificeerd
Hoofd (caput), hersenen en hersenzenuwen en -bloedvaten
Aangezicht
Oog/ogen
Oor/oren
Tanden
Hoofd, diverse plaatsen gewond
Hoofd, andere hierboven niet genoemde delen
Hals, inclusief ruggengraat en halswervels
Hals, inclusief ruggengraat en halswervels
Hals, andere hierboven niet genoemde delen
Rug, inclusief ruggengraat en rugwervels
Rug, inclusief ruggengraat en rugwervels
Rug, andere hierboven niet genoemde delen
Romp en organen, niet nader gespecificeerd
Borstkas, ribben met gewrichten en schouderbladen
Borststreek met organen
Bekken en buik met organen
Romp, diverse plaatsen gewond
Romp, andere hierboven niet genoemde delen
Bovenste ledematen, niet nader gespecificeerd
Schouder en schoudergewrichten
Arm, inclusief elleboog
Hand
Vinger(s)
Pols
Bovenste ledematen, diverse plaatsen gewond
Bovenste ledematen, andere hierboven niet genoemde delen
Onderste ledematen, niet nader gespecificeerd
Heup en heupgewricht
Been, inclusief knie
Enkel
Voet
Teen/tenen
Onderste ledematen, diverse plaatsen gewond
Onderste ledematen, andere hierboven niet genoemde delen
Gehele lichaam en diverse plaatsen, niet nader gespecificeerd
Gehele lichaam (systemische gevolgen)
Diverse plaatsen van het lichaam gewond
Andere hierboven niet genoemde delen van het lichaam verwond
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9.8. Getroffen maatregelen om de herhaling van een dergelijk ongeval te
beletten
Code
1
2
3
21
22
23
24
25
26
31
32
33
34
35
36

Omschrijving
Geen.
Individuele factor.
Materiële factor.
Arbeidspost.
Aanleren.
Herziening van de bevelen.
Toezicht op de arbeidsmethoden.
Fysische of psychische aanpassing aan de arbeidspost.
Andere maatregelen.
Inspectie.
Onderhoud.
Materieel.
Persoonlijke of collectieve beschermingsmiddelen.
Leefmilieu, omgevingsfactoren.
Andere maatregelen.
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