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VOOR EN NA EEN ONGEVAL 
 
 
 
Wacht niet tot een ongeval zal gebeuren 
Het komt vaak voor dat gevaarlijke situaties ons pas opvallen nadat iemand zich heeft verwond. Als je een 
onveilige handeling of situatie ziet, reageer dan door de handeling te melden en de situatie op te lossen. 
Gok niet op een ongeval voor jou of je collega's. 
Als je iemand onveilige handelingen ziet verrichten, zeg dat dan tegen de persoon. Je kunt hiermee een 
ongeval voorkomen. Je wilt toch ook dat een ander dit bij jou doet om een ongeval te voorkomen. Als je 
een onveilige situatie ziet, corrigeer deze dan direct en rapporteer deze onveilige situatie aan de voorman 
of het management. Na een ongeval is er over het algemeen veel opwinding en veel gepraat. 
Het opschrijven van de gebeurtenissen is heel belangrijk voor de statistieken. De details zijn, als je ze niet 
opschrijft, te snel vergeten. 
 
Het ongevalsonderzoek 
Ieder ongeval heeft zijn leerpunten. Onderzoek geeft informatie omtrent de oorzaken van het ongeval. Die 
kunnen we gebruiken om een zelfde ongeval in de toekomst te voorkomen. Er zijn nog steeds mensen die 
de waarde van een onderzoek niet inzien en denken dat er een schuldige gezocht wordt, en weigeren 
daardoor hun medewerking. 
 
Als je een ongeval ziet 
Kijk naar alles in de omgeving en kijk naar de situatie voor het ongeval. 
Stel je zelf de volgende vragen: 
 1. Waar bevond ik mij en bevonden zich anderen toen het ongeval plaats vond. 
 2. Wat deed ik. 
 3. Welk gereedschap was er bij betrokken. 
 4. Waar bevond het slachtoffer zich en wat waren zijn werkzaamheden. 
 5. Wat was de volgorde van de gebeurtenissen. 
 
Onthoud deze zaken, sla ze op in je geheugen en schrijf ze naderhand op. Houd er rekening mee dat de 
zaken die jij gezien hebt misschien niet door anderen zijn gezien. 
 
Werk met het onderzoek mee 
Als de onderzoeker van het ongeval je vragen stelt, geef dan de feiten zoals je ze gezien hebt. Als je 
informatie weglaat of de verkeerde informatie om iemand te beschermen, let dan wel dat de 
ongevalsoorzaken dan niet juist worden beoordeeld en dat de kans op herhaling van eenzelfde ongeval 
aanwezig is.  
De volgende keer zou jij het slachtoffer kunnen zijn. 
 
 
 
 


