Unispect ® - Toolbox 8 - Ongevallen
Uit onderzoek (CBS) is gebleken dat in het jaar 2000 een kleine 150.000 personen ten
minste één arbeidsongeval met letsel is overkomen. Een deel van deze groep overkomt
twee of meer ongevallen. Hierdoor bedraagt het totaal aantal arbeidsongevallen met letsel
in 2000 in Nederland om en nabij 175.000. De gemiddelde kans op een arbeidsongeval is
daarmee 1 op 40. Het aantal dodelijke ongevallen bedraagt ongeveer 100 per jaar.
In 2000 komt 3,8% van het totaal aantal arbeidsongevallen voor rekening van de
bouwnijverheid, hetgeen betekent dat werknemers in de bouw, zelfs bijna twee keer zo
veel risico lopen op het krijgen van een bedrijfsongeval. Met een gemiddeld aantal van 25
dodelijke slachtoffers per jaar staat de bouwnijverheid op nummer 1.
Schrikbarend, gezien het feit dat ons de volgende uitspraken zeker niet vreemd in de oren
klinkt :
“Oh, dat doe ik wel effe ….”
“Och, dat overkomt mij toch niet ….”
“Niet zeuren, want vrijdag is oplevering ….” enz. enz.
In de laatste jaren zijn de arbeidsomstandigheden al heel veel verbeterd, dit mede doordat
de Arbowet steeds is aangescherpt. Toch kan het aantal slachtoffers verminderd worden
door na te denken, want:
we weten met welke gevaren we dag in dag uit geconfronteerd worden,
we weten dat wij onveilige handelingen en situaties moeten vermijden en
we weten hoe het op een veilige manier kan en moet worden uitgevoerd en toch
IS HET IEDERE KEER WEER RAAK !!
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Laten we eens bij ons zelf nagaan, wanneer we voor het laatst een gevaarlijke handeling
hebben uitgevoerd, een gevaarlijke situatie hebben aangetroffen of zelfs een bijna-ongeval
hebben meegemaakt. Hoe heeft u gereageerd ? Weggelopen, schouders opgehaald, een
keer met de rug van de hand de zweetdruppeltjes weggeveegd of gedacht “Nou daar ben
ik goed vanaf gekomen !”
Denk hier eens over na! We maken allemaal wel eens fouten, maar de essentie is dat we
ervan leren. Het verschil kan een fractie van een seconde of een centimeter zijn….. dat de
directie uw familie mag bellen om het nieuws te vertellen, dat u met “blauw licht” bent
afgevoerd naar een ziekenhuis of zelfs erger!
Voorkomen van ongevallen
Voorkomen is beter dan genezen door:
•
onveilige situaties direct weg te nemen,
•
collega’s te attenderen op onveilige handelingen,
•
melding te maken van geconstateerde “problemen” bij de direct leidinggevende,
•
samenwerken en elkaar te helpen,
•
minder onverschillig, onvoorzichtig en onveilig te werken,
•
na te denken voor dat u iets doet en
•
problemen onmiddellijk op te lossen.
Het melden van bijna ongevallen, onveilige situaties en handelingen, zorgt ervoor dat een
soortgelijk incident in de toekomst kan worden voorkomen, mits deze uiteraard worden
opgevolgd door passende maatregelen. Het voorkomen van ongevallen kunt u niet alleen,
echter medewerking verlenen om de arbeidsomstandigheden te verbeteren en het
veiligheidsniveau te verhogen, begint wel bij uzelf!
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Wat te doen als er toch een ongeval gebeurt
Blijf vooral rustig, want na een ongeval is er over het algemeen veel opwinding en wordt er veel gepraat.
Het is echter zaak te handelen en alert te blijven.
Ongeval met persoonlijk letsel :
•
denk aan uw eigen veiligheid,
•
breng uzelf en collega’s in veiligheid,
•
stel het slachtoffer gerust,
•
het slachtoffer niet verplaatsen tenzij het niet anders kan,
•
waarschuw de EHBO’er, BHV’er en/of leidinggevende,
•
zijn deze niet aanwezig bel het alarmnummer 1 1 2,
•
vertel in het kort wie u bent, wat er is voorgevallen en waar het slachtoffer is,
•
beperk hulp aan het slachtoffer, tenzij u EHBO’er of BHV’er bent,
•
laat alleen hulpverleners bij het slachtoffer en
•
houd toeschouwers op afstand.

Ongeval met materiële schade:
•
denk aan uw eigen veiligheid,
•
breng uzelf en collega’s in veiligheid,
•
wees alert op “gevaarlijke” situaties, constructies e.d.,
•
markeer de plaats van het ongeval middels rood/wit lint of dergelijke,
•
waarschuw de leidinggevende.
Bedenk, dat na een ongeval vaak meerdere slachtoffers aanwezig zijn, ook al hebben zij géén letsel
opgelopen. Want degenen die het geheel hebben zien gebeuren, blijken achteraf vaak eveneens
“slachtoffer” te zijn door hetgeen ze gezien hebben. Ook deze collega’s hebben aandacht nodig.
Wijs géén schuldige aan, want bij een ongeval spelen meestal meerdere factoren een rol, zonder dat de
betreffende persoon of personen hierop invloed hebben kunnen uitoefenen. U vindt het toch ook niet
prettig als schuldige aangewezen te worden terwijl u zich van géén schuld bewust bent?!

Copyright by Unispect ®

Kijk voor meer toolboxen op www.unispect.nl

Ongevallen onderzoek
Een ongevallenonderzoek is erop gericht soortgelijke incidenten in de toekomst te voorkomen.
Mocht u bij een ongeval betrokken zijn of getuige zijn geweest van het gebeurde, dan is van
belang, dat u medewerking geeft aan het onderzoek. Ga voor uzelf na, hoe de situatie voor
het ongeval was en stel de volgende vragen:
- waar bevond ik mij toen het ongeval gebeurde en waar was ik mee bezig?
- welk materieel en/of welke middelen waren erbij betrokken?
- waar bevond het slachtoffer zich en waar was hij/zij mee bezig?
- wat gebeurde er op het moment van het ongeval?
Maak aantekeningen van hetgeen u heeft gezien. Mocht u gehoord worden tijdens een
onderzoek, geef dan de feiten weer zoals u deze heeft waargenomen. Geef geen verkeerde
informatie en laat geen informatie weg, want de ongevallenoorzaak moet achterhaald worden,
zodat in de toekomst u en uw collega’s niet hetzelfde overkomt!
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