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1. RISICO’S 

- Laattijdige hulpverlening 

 

2. VEILIGE WERKINSTRUCTIES 

SIWHA onmiddellijk contacteren bij elk ongeval met (vermoedelijke) kwetsuren of bij elk situatie waar 

medisch interventie (mogelijks) nodig is: 
 

 03/541.00.23  
 

1. Welke informatie geven aan SIWHA? 

          a) Juiste plaats van het ongeval: 

  -werkgever 

                        - kaainummer en/of adres 

  - naam van het schip, luiknummer 

  - voorkaai, hangar, magazijn (-nummer of -naam) 

          b) Wat is er gebeurd ? 

  Geef een zo volledig mogelijke beschrijving van wat er is gebeurd.  

                        Meld of er brand is en of er gevaarlijke stoffen (UN-nummer) aanwezig zijn. 

           c) Aantal slachtoffers 

           d) Soort en ernst van de verwondingen : 

  Is (zijn) slachtoffer(-s) bij bewustzijn? 

                        Omschrijf wat u ziet/hoort, wat het slachtoffer (niet) doet, welke klachten,… 

 e) Beantwoord de vragen van de dispatcher/ ambulancier 

                      Met o.a. Wie belt er?  

 f) Leg pas in nadat de dispatcher/ ambulancier de oproep heeft beëindigd. 
 

EEN JUISTE EN VOLLEDIGE OPROEP SPAART KOSTBARE TIJD EN MENSENLEVENS ! 

 

2. Maatregelen in afwachting van de komst van de ziekenwagen: 

 - Waarschuw uw hiërarchische lijn en/of de bewakingsfirma en meld dat SIWHA al gebeld is 

 - Dien de eerste hulp (waaronder reanimatie) toe  

 - Indien slachtoffer zelf niet mobiel: 

                                   -  slachtoffer laten liggen (niet bewegen) om de letsels niet te verergeren. 

 - Laat slachtoffer niet alleen, tenzij de eigen veiligheid dit verhindert. 

            - Zorg voor opvang en begeleiding van Siwha aan het voorziene rendez-vous punt van de terminal  

              (zie foto 1) of aan de ingang van de terminal.  

             - Evacuatie voorbereiden: 

                                    - maak de toegang tot het slachtoffer vrij 

                                    - zet de personen - evacuatiebak of -flat klaar 

 

Indien de toestand van het slachtoffer verandert, bel je terug naar SIWHA om dit te melden. 
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3. FOTO’S/ TEKENINGEN 

 

 
Foto 1: voorbeeld van SIWHA rendez-vous punt.  

 

 

                   
                                                                 mobiele hulppost                                            ziekenwagen 

 

4. AANDACHTSPUNTEN 

 

- Bel direct naar 03/541.00.23 

- Volg de instructies van de ambulanciers op  

- Bel terug naar SIWHA indien de toestand verandert 

- Verwittig steeds uw hiërarchische lijn of personen in uw omgeving 

-    Dien de eerste hulp (waaronder reanimatie) toe  

 

- Breng jezelf nooit in gevaar 

- Bel nooit de familie van het slachtoffer. Hiervoor wordt door SIWHA gezorgd, indien 

het slachtoffer niet meer in staat is om dit zelf te doen. 

 

 


