
Infosessie EHBOInfosessie EHBO

Brugge 22 maart 2011Brugge 22 maart 2011

Gent 28 maart 2011Gent 28 maart 2011

Antwerpen 30 maart 2011Antwerpen 30 maart 2011

Brussel 7 april 2011Brussel 7 april 2011

Leuven 26 april 2011Leuven 26 april 2011



Programma

• Verwelkoming en introductie

• Toelichting EHBO, de omzendbrief en het 
KB

• Voorstelling dienstverlening Team 
Gezondheidszorg 

• AED toestel
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Afdeling Preventie en 

Bescherming
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Afdelingshoofd

Team 
beleidsondersteuning

Team 
continuïteitsplanning, 

risicoplanning en 
crisismanagement

Team 
Gezondheidszorg

Team 

administratieve 
ondersteuning

Team GDPB



EHBO-infosessies

Voor wie?
Hulpverleners en geïnteresseerden

Praktisch
22.03 Brugge 

28.03 Gent 

30.03 Antwerpen 

07.04 Brussel 

26.04 Leuven
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Toelichting EHBOToelichting EHBO

Omzendbrief BZOmzendbrief BZ--2011/12011/1

en het KB van 15/12/2010en het KB van 15/12/2010



Waarom een omzendbrief?

• Uitleg wat er precies verwacht wordt en 

verwacht kan worden van 

– alle personeelsleden

– de hulpverleners

– de leidinggevenden.

• Oude omzendbrief was aan vernieuwing toe
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EHBO – omzendbrief (1)

Omzendbrief EHBO 7 januari 2011 
betreffende de organisatie van de eerste 
hulp bij ongevallen

http://www2.vlaanderen.be/personeel/statuten/rondzendbrieven/rondze
ndbrieven/2011/OMZ_BZ_2011_1.htm
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EHBO – omzendbrief (2) 

• Doel en context

• Richtlijnen personeelsleden

• Organisatie EHBO

• Taken en opleidingen hulpverleners
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EHBO – omzendbrief (3) 

• EHBO-lokaal en verzorgingsmateriaal

! AED toestel in grote gebouwen

• Ziekenvervoer

• Andere acties 

– aanvullen contactpersoon in geval van nood

– AO-aangifte
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Personeelsleden

• Bij ernstige ongevallen of levensbedreigende 

situaties 
– Bel onmiddellijk (0)112 

– Verwittig de hulpverlener (verpleegkundige)

– Waarschuw het onthaal / balie 

– Verwittig de familie van het slachtoffer

• Bij ongevallen en niet-levensbedreigende 
situaties
– Verwittig de hulpverlener (verpleegkundige)
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Hulpverleners

• Per 50 personeelsleden (administratief werk) / 

per 20 personeelsleden (industriële activiteit)

• Minimum 2

• Eerste hulp verlenen, geen medicatie toedienen

• Beheer EHBO-lokaal en het materiaal
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Ziekenvervoer

• Ernstige of levensbedreigende situaties > 
ambulance; andere gevallen > beslissing 
van de leidinggevende

• Voor personeelsleden op kosten van de 
werkgever

• Andere mogelijkheden: dienstvoertuig, 
taxi, auto collega 

! Steeds begeleider naast de chauffeur
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Wat is er veranderd 

sinds 1/1/2011?
KB van 15 december 2010 betreffende de eerste 

hulp die verstrekt wordt aan werknemers die 

slachtoffer worden van een ongeval of die onwel 

worden (B.S. 28/12/2010)

Wat wijzigt er?

Bepalingen ARAB worden opgeheven

Basis is nu risicoanalyse
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KB 15/12/2010 (1)

• Risicoanalyse > Maatregelen

– Procedure EHBO

– Middelen (verzorgingslokaal, inhoud 

verbanddoos)

– Personeel + kwalificaties (hulpverleners incl. 

verpleegkundigen)

– Specifieke risico’s (ev. extra kwalificaties)

(aard activiteiten, aantal WN’s, resultaten 
RA)
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KB 15/12/2010 (2)

• Vorming en bijscholingen

– Basiskennis van 15 lesuren (3 doelstellingen)

– Verplicht 4 lesuren jaarlijkse bijscholing

– (specifieke kennis)

Getuigschrift of attest
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Voorstelling dienstverlening    Voorstelling dienstverlening    

Team GezondheidszorgTeam Gezondheidszorg



Wie zijn we?

Anne-Marie Debacker Yvan Van Damme

Verpleegkundig-coördinator Verpleegkundige

Marie-Rose Den Haese Wim Vanmol

Zorgkundige Verpleegkundige

Edda Callebaut Karen Vanhees

Verpleegkundige               Verpleegkundige



Doel

Een deskundig aanspreekpunt zijn om 
de psychische en fysieke gezondheid van 
de personeelsleden en hun kinderen 
(tijdens de kinderopvang) te bevorderen.
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Aanbod

Een dienstverlening die aangepast is aan 
de individuele en collectieve behoeften
i.v.m. gezondheid en welzijn op het werk.
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Verstrekken van verpleegkundige 

hulp (enkel in Brusselse Noordwijk)

• Toedienen van medicatie

• Inspuitingen geven, mits voorschrift van een 
arts

• Wondverzorgingen, oogspoelingen, 
ontsmettingen, hulp bij verstuikingen en 
kneuzingen, verzorging bij insectenbeten, 
brandwonden, …

• Parameters opnemen en opvolgen (zoals 
bloeddruk en temperatuur)
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Psychosociale dienstverlening

• Opvang en bieden van morele steun

• Een luisterend oor zijn

• Advies geven en doorverwijzen naar 
deskundige actoren
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Informeren en sensibiliseren

– Hart- en bloedvaten

– Roken

– Alcohol en drugs

– Stresspreventie

– Pesten op het werk

– Borstvoeding

– …
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Griepvaccinaties

• Van september tot 

december

• In samenwerking met 

IDEWE
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Opvolging bijscholingen 

hulpverleners
Contactpersonen zijn Edda Callebaut en Karen Vanhees: 

ehbo@bz.vlaanderen.be. 

Je kan bij hen terecht voor:

• Vragen ivm je persoonlijk opleidingsparcours

• Melden van brevetten die je extern behaald hebt

• Informatie over geldige opleidingen

Vanaf dit jaar worden de gevolgde opleidingen ook in 
Vlimpers bijgehouden door de MOD.
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EHBO-nieuwsbrief

• Doel: informeren over EHBO op de 
werkvloer en actuele informatie 
verschaffen over gezondheid.

• Thema’s: griep, rook- drugs- en 
alcoholbeleid, …

• 4 x per jaar
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Contactgegevens Team 

Gezondheidszorg

• Elke werkdag bereikbaar van 8 tot 17 uur

• ehbo@bz.vlaanderen.be

• Telefonisch via 02/553 20 75
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Contact

• In geval van nood: 35 000 (enkel 
Brusselse Noordwijk)

• Bij hoogdringendheid: bel eerst naar 
(0)112
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Hulpverleners per gebouw

• Terug te vinden op de koepel Extranet > Koepel 

Welzijn > Preventie en Bescherming > Gezondheid en 

EHBO > Lijsten hulpverleners

• Lijsten per entiteit opvragen via 

– ehbo@bz.vlaanderen.be of 

– apb@bz.vlaanderen.be

met vermelding in het onderwerp: aanvraag lijst 

hulpverleners.
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© Wim Vanmol
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Toelichting AEDToelichting AED



Vragen?
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Bedankt voor jullie aandacht

en jullie dagdagelijkse inzet.

32



Contactgegevens

• Website:
koepel.vonet.be >> Welzijn >> Preventie en Bescherming

• Mailadres: 
apb@vlaanderen.be of ehbo@bz.vlaanderen.be

Departement Bestuurszaken

Afdeling Preventie en Bescherming

Carolina Stevens
carolina.stevens@bz.vlaanderen.be

Anne-Marie Debacker
annemarie.debacker@bz.vlaanderen.be
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