Codex over het welzijn op het werk
Boek I.- Algemene beginselen
Titel 5.– Eerste hulp
Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 14 mei 2019 tot wijziging van de codex over het
welzijn op het werk, wat het periodiek gezondheidstoezicht betreft
(B.S. 11.6.2019)
Omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn 89/391/EEG van de Raad van 12 juni 1989 betreffende de
tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de
werknemers op het werk

Hoofdstuk I.- Definities
Art. I.5-1.- Voor de toepassing van de bepalingen van deze titel wordt verstaan onder:
1° hulpverlener: werknemer die de eerste hulp op de arbeidsplaats verleent en die daartoe
tenminste de vorming en de bijscholing heeft gevolgd bedoeld in hoofdstuk IV van deze
titel, die aangepast zijn aan de risico’s inherent aan de activiteiten van de werkgever;
2° verzorgingslokaal: lokaal dat gevestigd is op de arbeidsplaats of in de onmiddellijke
omgeving er van, bestemd om het nodige materiaal te bevatten voor eerste hulp, om de
werknemers die het slachtoffer zijn van een ongeval of die onwel worden op te vangen en
te verzorgen, en desgevallend om ter beschikking te worden gesteld van werkneemsters
tijdens de zwangerschap of werkneemsters die borstvoeding geven.
Hoofdstuk II.- Algemene verplichtingen van de werkgever
Art. I.5-2.- § 1. De werkgever is ertoe gehouden in functie van de aard van de activiteiten en
van de resultaten van de risicoanalyse, de nodige maatregelen te treffen om:
1° de werknemers die slachtoffer zijn van een ongeval of die onwel geworden zijn, zo
spoedig mogelijk eerste hulp te verlenen en indien nodig de diensten buiten de
onderneming gespecialiseerd in medische noodhulp en reddingswerkzaamheden, of een
verzorgingsinstelling te alarmeren;
2° voor zover er geen tegenindicaties bestaan, er voor te zorgen dat de betrokken
werknemers vervoerd worden, naargelang het geval hetzij naar het verzorgingslokaal,
hetzij naar hun woning, of naar een geschikte of vooraf bepaalde verzorgingsinstelling;
3° de nodige contacten te leggen met de diensten buiten de onderneming gespecialiseerd in
medische noodhulp en reddingswerkzaamheden en de verzorgingsinstellingen waarop
een beroep kan worden gedaan, opdat de betrokken werknemers zo snel mogelijk de
gepaste medische hulp zouden bekomen.

§ 2. De werkgever waakt erover dat de maatregelen bedoeld in § 1 kunnen toegepast worden
op aannemers, onderaannemers en andere personen die aanwezig zijn op de arbeidsplaats.
Art. I.5-3.- § 1. De werkgever stelt, met de medewerking van, al naargelang het geval, de
interne of externe dienst aan wie deze opdracht is toegewezen en in toepassing van de
artikelen II.1-4, tweede lid, 14° en 15°, II.1-5, 3° en II.1-11, 5°, en na voorafgaand advies
van het Comité, de volgende maatregelen vast:
1° hij werkt de procedures van eerste hulp uit volgens de voorschriften van het intern
noodplan;
2° hij bepaalt welke middelen noodzakelijk zijn voor de organisatie van de eerste hulp;
3° hij bepaalt het aantal werknemers dat moet ingezet worden voor de organisatie van de
eerste hulp en de kwalificaties waarover zij dienen te beschikken;
4° hij bepaalt de specifieke risico’s verbonden aan zijn activiteiten, waarvoor de
hulpverleners hetzij de basiskennis en –vaardigheden inzake eerste hulp, bedoeld in
artikel I.5-8, tweede lid, hetzij deze basiskennis en –vaardigheden aangevuld met de
specifieke kennis en vaardigheden, bedoeld in artikel I.5-8, derde lid, moeten verwerven.
Bij de vaststelling van de in het eerste lid bedoelde maatregelen houdt de werkgever rekening
met:
1° de aard van de activiteiten die hij verricht;
2° de resultaten van de risicoanalyse;
3° het aantal werknemers en, in voorkomend geval, de bijzonder gevoelige risicogroep
waartoe ze behoren.
§ 2. De werkgever evalueert de maatregelen die in toepassing van § 1 worden vastgesteld en
past ze aan, rekening houdend met de incidenten en ongevallen die zich hebben voorgedaan
en met de technologische evolutie in de onderneming en in de eerste
hulpverleningstechnieken.
Hoofdstuk III.- Uitrusting en organisatie
Art. I.5-4.- De elementaire middelen die nodig zijn om de eerste hulp te kunnen verstrekken
omvatten het basismateriaal, een verbanddoos en, in voorkomend geval, een
verzorgingslokaal.
Op advies van de preventieadviseur-arbeidarts en het Comité bepaalt de werkgever welk
materiaal er nodig is en waar het aanwezig moet zijn, stelt de inhoud van de verbanddoos
vast en bepaalt of er aanvullingen noodzakelijk zijn.
De werkgever gaat regelmatig na of de in vorig lid bedoelde middelen effectief aanwezig
zijn.

Art. I.5-5.- § 1. In de ondernemingen die, krachtens artikel II.1-2, ingedeeld worden in groep
A, B of C, omvatten de elementaire middelen bedoeld in artikel I.5-4 een verzorgingslokaal,
behalve indien uit de resultaten van de risicoanalyse blijkt dat dit niet noodzakelijk is.
Het verzorgingslokaal wordt ingericht na advies van de preventieadviseur-arbeidsarts en het
Comité.
Het bevat het materiaal, het meubilair en alle andere middelen die vereist zijn voor het
gebruik van dit lokaal en dit overeenkomstig de bestemming ervan.
Het verzorgingslokaal is voldoende ruim bemeten, biedt alle waarborgen inzake veiligheid en
hygiëne en is voorzien van zowel koud als warm stromend water. Het wordt verlucht,
verlicht en verwarmd in functie van zijn bestemming.
De toegangswegen tot dit lokaal worden vrijgehouden en laten de doorgang van een
draagbaar toe.
De plaats van het lokaal wordt aangeduid door een bord, overeenkomstig de bepalingen
inzake de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk van boek III, titel 6.
§ 2. Na advies van de preventieadviseur-arbeidsarts, kan het verzorgingslokaal dienst doen
als lokaal dat ter beschikking wordt gesteld van de werkneemsters tijdens de zwangerschap
en de werkneemsters die borstvoeding geven.
Art. I.5-6.- § 1. In de ondernemingen die, krachtens artikel II.1-2, ingedeeld worden in groep
A, B of C, voorziet elke werkgever, in toepassing van artikel I.5-3, § 1, eerste lid, 3°, na
voorafgaand advies van de preventieadviseur-arbeidsarts en het Comité, een voldoende
aantal verpleegkundigen, hulpverleners of andere aangeduide personen, in verhouding tot het
aantal werknemers, de kenmerken van de activiteiten van de werkgever en de resultaten van
de risicoanalyse, zodanig dat de eerste hulp kan verleend worden gedurende de ganse duur
van de arbeid.
§ 2. In de ondernemingen die, krachtens artikel II.1-2, ingedeeld worden in groep D, wordt
de eerste hulp verstrekt door de werkgever of door één of meerdere daartoe opgeleide en
door hem aangeduide werknemers.
§ 3. De werkgever houdt een register bij waarin de werknemer die een interventie doet in het
kader van de eerste hulp, de volgende elementen vermeldt:
1° zijn naam;
2° de naam van het slachtoffer;
3° de plaats, de datum, het uur, de beschrijving en de omstandigheden van het ongeval of het
onwel worden;
4° de aard, de datum en het uur van de interventie;
5° de identiteit van eventuele getuigen.

Art. I.5-7.- De met het toezicht belaste ambtenaren kunnen aan de werkgever aanvullingen
bij het materiaal voor eerste hulp of een andere organisatie van de eerste hulpverlening
opleggen.
Hoofdstuk IV.- Vorming en bijscholing van hulpverleners
Afdeling 1.- De kennis en vaardigheden
Art. I.5-8.- De vorming en bijscholing zorgen er voor dat de hulpverlener de kennis en de
vaardigheden verwerft om de levensbedreigende medische toestand van personen te
herkennen en daarbij de principes van de eerste hulp toe te passen in afwachting van het
tussenkomen van de gespecialiseerde diensten, bedoeld in artikel I.5-2, § 1.
De basiskennis en -vaardigheden hebben betrekking op de doelstellingen, opgenomen als
bijlage I.5-1.
De specifieke kennis en vaardigheden hebben betrekking op het verstrekken van eerste hulp
aan werknemers die het slachtoffer zijn van een ongeval dat verband houdt met risico's die
inherent zijn aan een specifieke activiteit van de werkgever en waarvoor de basiskennis en vaardigheden inzake eerste hulp ontoereikend zijn.
Art. I.5-9.- De werknemers die met vrucht een vorming en een jaarlijkse bijscholing inzake
de basiskennis en -vaardigheden en de specifieke kennis en vaardigheden, nodig voor het
verstrekken van de eerste hulp, hebben gevolgd bij een instelling die voorkomt op de lijst van
instellingen of werkgevers die vorming en bijscholing aan hulpverleners verstrekken,
gepubliceerd door de algemene directie HUA, worden vermoed te beschikken over de kennis
en vaardigheden, bedoeld in artikel I.5-8.
In afwijking van het eerste lid, kan de bijscholing om de twee jaar plaatsvinden, op
voorwaarde dat de werkgever aantoont, op basis van een voorafgaandelijke risicoanalyse die
ter beschikking wordt gehouden van de met het toezicht belaste ambtenaar, en na
voorafgaand advies van de preventieadviseur-arbeidsarts en van het Comité, dat een
bijscholing georganiseerd om de twee jaar geen afbreuk doet aan de kennis en vaardigheden
waarover de werknemers die hij als hulpverlener heeft aangeduid in toepassing van deze titel
moeten beschikken.
Wanneer een werknemer aangeduid als hulpverlener niet heeft kunnen deelnemen aan een
voorziene bijscholingssessie, moet hij een andere bijscholingssessie volgen binnen de 12
maanden die volgen op de oorspronkelijk voorziene bijscholing. Indien hij tijdens deze
periode niet heeft kunnen deelnemen aan een andere sessie, wordt deze werknemer niet
langer geacht te beschikken over de kennis en de vaardigheden bedoeld in artikel I.5-8.

Afdeling 2.- Organisatie van de cursussen
Art. I.5-10.- De instellingen of werkgevers die een vorming en bijscholing verstrekken met
het oog op het verwerven van de basiskennis en -vaardigheden van hulpverlener, voldoen aan
de volgende voorwaarden:
1° er zorg voor dragen dat de inhoud van de cursussen beantwoordt aan de drie
doelstellingen bedoeld in de bijlage I.5-1 en de best beschikbare praktijken voortdurend
integreert;
2° op de gepaste tijdstippen beschikken over en alleen een beroep doen op lesgevers die
geactualiseerde kennis en vaardigheden bezitten in de onderwezen materies;
3° over de gepaste middelen beschikken, inzonderheid leslokalen en les- en oefenmateriaal;
4° de cursus derwijze organiseren dat hij minimum 15 lesuren omvat, de pauzes niet
inbegrepen, waarbij respectievelijk minimaal 3 lesuren gewijd worden aan doelstelling 1,
6 lesuren aan doelstelling 2 en 6 lesuren aan doelstelling 3;
5° jaarlijkse bijscholingen organiseren, die minimaal 4 lesuren omvatten en gericht zijn op
het behoud van de basiskennis en -vaardigheden en het bijbrengen van nieuwe of
geëvolueerde eerste hulppraktijken of -kennis;
6° het aantal cursisten per lesgever en per les beperken tot maximaal 15;
7° na het beëindigen van de cursus aan de cursisten een getuigschrift afleveren op basis van
een competentie-evaluatie;
8° zich ertoe verbinden de voormelde vereisten voortdurend te eerbiedigen.
Werkgevers die eigen werknemers tot hulpverlener opleiden mogen voor de bijscholing van
deze werknemers van het jaarlijks karakter van de bijscholing bedoeld in het eerste lid, 5°,
afwijken onder dezelfde voorwaarden als bepaald in artikel I.5-9, tweede lid.
Afdeling 3.- Procedure om opgenomen te worden in de lijst bedoeld in artikel I.5-9
Art. I.5-11.- De aanvragen om opgenomen te worden in de lijst bedoeld in artikel I.5-9
worden ingediend bij de algemene directie HUA en omvatten:
1° benaming, statuut en adres van de instelling, alsook het adres van de plaats waar de
leslokalen en het les- en oefenmateriaal zich bevinden;
2° de opgave van de kwalificaties van de lesgevers waarop de organisator een beroep doet,
inzonderheid hun diploma's, ervaring, curriculum en de wijze waarop zij zich bijscholen;
3° een schriftelijke verklaring waarbij de instelling de verbintenis aangaat de voorwaarden
bedoeld in artikel I.5-10 na te leven.
Art. I.5-12.- De algemene directie HUA gaat na of de aanvraag volledig is en zendt ze
vervolgens voor onderzoek, verslag en advies naar de algemene directie TWW.

De instellingen aan wie de algemene directie TWW een gunstig advies heeft gegeven met
betrekking tot hun aanvraag, worden door de algemene directie HUA opgenomen in de lijst
bedoeld in artikel I.5-9, die wordt gepubliceerd door de Federale Overheidsdienst
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
Indien, na controle door de algemene directie TWW, en nadat de instelling werd gehoord,
blijkt dat deze niet meer voldoet aan de voorwaarden bedoeld in artikel I.5-10, schrapt de
algemene directie HUA de betrokken instelling van de lijst, bedoeld in artikel I.5-9.
Afdeling 4.- Specifieke kennis en vaardigheden
Art. I.5-13.- De cursussen voor het verwerven van specifieke kennis en vaardigheden
worden georganiseerd door instellingen, sectoren, beroepsorganisaties of werkgevers, die
voor het verstrekken van deze cursussen een beroep doen op personen of organisaties
waarvan de bevoegdheid inzake het verstrekken van eerste hulp aan werknemers die het
slachtoffer zijn van ongevallen of aandoeningen verbonden aan risico's die inherent zijn aan
de specifieke activiteit van de onderneming, algemeen aanvaard is.

BIJLAGE I.5-1
Inhoud van de basiskennis en –vaardigheden van hulpverleners
bedoeld in artikel I.5-8, tweede lid
Het verwerven van de basiskennis en -vaardigheden beoogt drie doelstellingen:
 Doelstelling 1: de basisprincipes
o de rol van de hulpverlener verstaan alsook de indicaties voor het gebruik van het
beschikbare materieel en de noodzaak tot het registreren van incidenten en acties
(wettelijk kader begrijpen);
o het belang inzien van basishygiëne in eerstehulpprocedures;
o de toestand en omstandigheden correct analyseren om zo veilig, vlot en efficiënt
mogelijk te alarmeren en te handelen in een noodsituatie;
o de procedures inzake comfortzorgen voorafgaand aan de evacuatie en de procedures
van verplaatsing en evacuatie van slachtoffers kennen en correct toepassen.
 Doelstelling 2: het ondersteunen van de vitale functies
o op een veilige, snelle en efficiënte manier eerste hulp toedienen aan een bewusteloos
slachtoffer (inclusief een slachtoffer met stuiptrekkingen);
o op een vlotte en efficiënte manier eerste hulp toedienen aan een slachtoffer met
ademnood (inclusief luchtwegobstructie);
o de toestand van een slachtoffer met pijn in de borst herkennen;
o snel en efficiënt de cardiopulmonale reanimatie toepassen (Richtlijnen
Basisreanimatie en indien van toepassing AED van de Europese Reanimatieraad).
 Doelstelling 3: andere afwijkingen
o de symptomen van een ernstige aandoening (bijvoorbeeld aandoeningen van het
cardiovasculair stelsel, het zenuwstelsel en vergiftiging) herkennen en de algemene
principes van eerste hulp toepassen;
o in staat zijn de correcte eerste hulp te verstrekken bij:
-

bloedingen;

-

huidwonden;

-

letsels en traumata aan botten, spieren en gewrichten;

-

hoofdletsel, inclusief vermoeden van een wervelletsel;

-

brandwonden;

-

oogletsel, inclusief de gevallen waarin men een oog dient te spoelen.

