september 2019
Beste,
Naar aanleiding van mijn onderzoek rond tippexongevallen - niet of slecht aangegeven
arbeidsongevallen - maakte ik een online enquête rond EHBO. Deze korte bevraging ging
over de organisatie van eerste hulp en de registratie van lichte ongevallen in Belgische
bedrijven. Deze enquête werd online verdeeld via diverse platformen en nieuwsbrieven van
externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (EDPBW). Iedereen die
interesse had voor dit onderwerp kon deelnemen.
Dit zijn de resultaten van de enquête. De volledige data kan je hier in een excel bekijken.
Omdat deze niet vlot te lezen is, vatte ik hieronder de antwoorden samen. Dubbele
antwoorden van eenzelfde bedrijf zijn verwijderd, net zoals de namen van bedrijven (om
privacyredenen). Tip: je zal merken dat niet elke vraag evenveel reacties kreeg. Soms was
er geen antwoord of was dat voor interpretatie vatbaar en telde het dus niet mee.
Het eerste deel van de enquête gaat over de relevante praktijk: zijn de EHBO’ers aanwezig,
zijn ze gekend of herkenbaar, zijn ze opgeleid en krijgen ze de jaarlijks verplichte opleiding.
Het tweede deel gaat dan over de registratie van de EHBO’s. In het KB over ‘lichte
ongevallen en bijscholing hulpverleners’ van 9 maart 2014 is het wettelijk geregeld dat
EHBO’s (de lichte ongevallen) niet moeten worden aangegeven aan de
arbeidsongevallenverzekeraar op voorwaarde dat deze geregistreerd worden in het
EHBO-register. Deze administratieve vereenvoudiging is al meer dan 5 jaar van kracht. Toch
zal je merken dat er nog ruimte tot verbetering is.
Met deze enquête wil ik niet alleen de data tonen, maar hoop ik ook een aanzet te geven tot
verdere vooruitgang en verbetering. Zo kan jouw externe dienst (EDPBW) helpen met een
correct register en eventueel ook met de opleidingen. Met de piramide van Heinrich in ons
achterhoofd begrijpen we dat het relevant is om kleine ongevalletjes ook goed op te volgen.
Mogelijks is het volgende ongeval geen EHBO-tje, maar een ernstiger arbeidsongeval.
Preventie werkt pas als we de realiteit kennen: zo kunnen we herhaling of erger voorkomen.
Als laatste, na het invullen van de enquête kregen deelnemers deze folder te zien. Zo gaf ik
ook iets terug én leerden de deelnemers direct wat bij. Naast wettelijke informatie vind je er
ook enkele eenvoudige tips waarmee iedereen aan de slag kan. Heb jij de app van het Rode
Kruis? En ben je geregistreerd bij BE-Alert?
Voor verdere vragen of bedenkingen mag je me steeds contacteren,
Hartelijke groeten,
Bart Vanraes
preventieadviseur
bart.vanraes@telenet.be
+32 486 99 79 18
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DEEL 1; PRAKTISCH
Zijn er altijd en voldoende EHBO'ers aanwezig op het bedrijf? (dus ook tijdens shiften)
(N 219)
positief antwoord
162 (74,4%)
negatief
56 (25,6%)
In net niet een kwart van de bedrijven zijn er niet altijd voldoende EHBO'ers aanwezig,
bijvoorbeeld doordat de EHBO'er verlof neemt en er geen aflosser is.
Weet iedereen deze EHBO'ers vlot te vinden? Zijn ze dus gekend of herkenbaar?
(N 221)
positief antwoord
168 (76%)
negatief
53 (24%)
In net niet een kwart van de bedrijven zijn de EHBO'ers niet gekend of herkenbaar. Bij nood
aan EHBO moet men dus eerst vragen of zoeken naar een opgeleide EHBO'er.
Zijn deze EHBO'ers degelijk opgeleid?
(N 222)
positief antwoord
186 (83,7%)
negatief
19 (8,5%)
wisten het niet
17 (7,6%)
Meer dan 80% van de EHBO'ers zijn degelijk opgeleid. Bij 8,5% is dit niet het geval. 7,6%
weet het antwoord niet.
En krijgen ze jaarlijks min. 4u bijscholing?
(N 222)
positief antwoord
169 (76%)
negatief antwoord
33 (14,8%)
wisten het niet
20 (9%)
3 op 4 EHBO'ers krijgt de jaarlijkse bijscholing. Bij 14,8% is deze jaarlijkse opleiding niet in
orde. 9% wist niet in hoeverre de jaarlijkse bijscholing effectief gebeurde.
Heeft jouw bedrijf een EHBO-lokaal of enkel een EHBO-koffer?
(N 218)
EHBO lokaal (of beiden)
137 (62,8%)
EHBO koffer
81 (37,2%)
Net niet 2 op de 3 bedrijven heeft een EHBO-lokaal. 1 op 3 heeft enkel een EHBO-koffer.

DEEL 2; REGISTER
Hebben jullie een EHBO-register?
Dus een document waar de hulp wordt geregistreerd?
(N 222)
hebben een register
188 (84,8%)
hebben geen register
34 (15,2%)
15% van de bedrijven hebben geen register of weten van het bestaan daarvan niet af.
Is het duidelijk én gangbaar in de organisatie dat elke behandeling geregistreerd
wordt in het register?
(N 220)
gewoonte én gangbaar
123 (55,9%)
misschien wel gebeurde
35 (15,9%)
niet het geval was
62 (28,2%)
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Net iets meer dan de helft van de bedrijven vult consequent dit register in.
Eén bedrijf antwoordde dat dit enkel gebeurde wanneer het ongeval het niveau ‘pleister
plakken’ overstijgt.
Wat staat er allemaal op dat register? Vul alles aan wat op dit document staat.
(N 183)
conform wetgeving
93 (50,8%)
niet conform
90 (49,2%)
Het totaal aantal antwoorden ligt lager omdat de bedrijven zonder register niet werden
meegeteld. Van alle 222 bedrijven hebben 90 bedrijven een correct register. (40,5%)
De bedrijfsgrootte en sector
Deze zie je op volgende grafische voorstellingen. De antwoorden zijn van de kleine tot de
hele grote bedrijven uit heel diverse sectoren.
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