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Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet, kortweg de Arbowet, is de werkgever verplicht om ongevallen op 

te nemen in een ongevallenregister en ernstige ongevallen onverwijld (zo snel mogelijk, maar in ieder geval 

binnen 24 uur) aan de Inspectie SZW te melden (telefonisch bereikbaar via 0800-5151). Daarvoor is het van 

belang om te weten: 

- Wat onder werkgever wordt verstaan;

- Wat onder een arbeidsongeval wordt verstaan;

- Welke ongevallen in het ongevallenregister moeten worden vermeld;

- Welke ongevallen direct aan de Arbeidsinspectie moeten worden gemeld.

De procedure is er op gericht alle ongevallen op de werkplek te registreren  en zo inzicht te krijgen in de 

gezondheidsrisico’s van de huisartsen in opleiding (aios). Vervolgens kunnen maatregelen worden genomen ter 

verbetering van de arbeidsomstandigheden waardoor ongevallen kunnen worden voorkomen. 

Procedure in het kort 

- De aios meldt ieder (bijna) ongeval aan de opleider en aan de SBOH.

- In geval van een prik-, spat-, snij- of bijtaccident neemt de aios contact op met de Arbodienst van het

AMC: 020-5669111. Zie ook het desbetreffende protocol prik-, spat-, snij- en bijtaccidenten.

- De opleider en de SBOH registreren alle (bijna) ongevallen.

- De opleider en de SBOH melden ernstige ongevallen onverwijld aan de Inspectie SZW.

- Het ongevallenregister maakt deel uit van de RI&E van de SBOH en zal gebruikt worden voor preventieve

doeleinden.

- Jaarlijks worden de gegevens over ongevallen door de SBOH opgenomen in het sociaal jaarverslag.



 

 

 

 
Definities 
 
Wie is de werkgever?  

Artikel 1 van de Arbeidsomstandighedenwet 2007 geeft de volgende definities t.a.v. het begrip ‘werkgever’: 

1. degene jegens wie een ander krachtens arbeidsovereenkomst of publiekrechtelijke aanstelling 

gehouden is tot het verrichten van arbeid, behalve indien die ander aan een derde ter beschikking wordt 

gesteld voor het verrichten van arbeid, welke die derde gewoonlijk doet verrichten. 

2. Degene aan wie een ander ter beschikking wordt gesteld voor het verrichten van arbeid als bedoeld 

onder 1°. 

In het eerste geval is de SBOH werkgever, volgens de tweede definitie, de opleider. 

 

Aangezien er sprake is van een gezagsverhouding tussen opleider en aios is de opleider, volgens de Inspectie 

SZW werkgever in de zin van artikel 1 van de Arbeidsomstandighedenwet. 

Werknemers zijn verplicht om alle arbeidsongevallen te melden bij de werkgever. 

 
Wat is een arbeidsongeval?  

Een arbeidsongeval is een ongeval dat plaatsvindt bij of als gevolg van werkzaamheden.  

Ongevallen die plaatsvinden op weg naar en van het werk (woon-werkverkeer) worden niet als 

arbeidsongevallen aangemerkt. Ongevallen die plaatsvinden tijdens dienstreizen worden wel als 

arbeidsongeval aangemerkt. 

 

Wat is een ernstig arbeidsongeval? 

Er is sprake van een ernstig, en daarmee meldingsplichtig, arbeidsongeval als iemand door een ongeval tijdens 

het werk blijvend letsel oploopt, in een ziekenhuis wordt opgenomen, of overlijdt.  

 

Onder blijvend letsel wordt onder meer verstaan: 

- Amputatie; 

- (deels) blindheid; 

- Chronische lichamelijke of psychische klachten 

 

Ook als een redelijk medisch vermoeden van blijvende schade aan de gezondheid bestaat, wordt dit als ernstig 

letsel beschouwd. Tevens geldt wat wanneer later blijkt dat er alsnog sprake is van een ziekenhuisopname of 

van blijvend letsel dat in verband kan worden gebracht met het arbeidsongeval, de werkgever dit betreffende 

ongeval direct dient te melden.  

Wanneer het slachtoffer direct na poliklinische behandeling weer naar het werk of naar huis kan is (doorgaans) 

geen sprake van ernstig letsel. 

Verder geldt dat wanneer de werknemer als gevolg van een ongeval de arbeid tijdens de dag of dienst slechts 

heeft onderbroken, er geen sprake is van een ernstig ongeval.  

 

 
 
  



 

 

 

 
Registratie en melding 
 
Hieronder wordt aangegeven wat de taken zijn van de huisarts in opleiding (aios), de opleiders (HAO, 

opleidingsinstituten en stage-instellingen) en de SBOH.  

 
Algemeen 

Registratieplicht 

De verplichting van iedere werkgever is om alle ongevallen, dus ook (bijna) ongevallen te vermelden in het 

ongevallenregister. Deze verplichting geldt zowel voor het eigen personeel als voor ingehuurd personeel 

(uitzendkrachten, stagiaires, etc.). 

 

Meldingsplicht 

Een werkgever dient de Inspectie SZW direct telefonisch op de hoogte te brengen van een arbeidsongeval dat tot 

de dood heeft geleid. De Inspectie SZW is hiervoor 24 uur per dag, zeven dagen per week telefonisch bereikbaar. 

Overige meldingsplichtige arbeidsongevallen dienen direct digitaal gemeld te worden via het volledig ingevulde 

meldingsformulier op www.inspectieszw.nl. Deze ongevallen kunnen ook telefonisch gemeld worden.  

Om de melding tijdig door te kunnen geven, dient de SBOH dus ook onverwijld op de hoogte te worden 

gebracht. 

 

Taken van de opleiders 

Opleiders hebben (vanuit  hun gezagsverhouding) de wettelijke verplichting (bijna) ongevallen te registreren en 

ernstige ongevallen te melden aan de Inspectie SZW en zij dienen ervoor zorg te dragen dat aanwezige 

protocollen met de aios worden besproken zodat de aios hiervan op de hoogte is. HAO’s en overige opleiders 

dienen erop toe te zien dat de aios het besprokene zoveel mogelijk naleeft. 

 
Taken van de aios 

Van de aios wordt verwacht, dat hij/zij op de hoogte is van de inhoud van de protocollen. 

Ter voorkoming van ongevallen en beroepsziekten, dient elke werknemer op de hoogte te zijn van zijn/haar 

taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden te weten: 

1. actief meewerken aan het verbeteren van de arbeidsomstandigheden; 

2. veilig werken om gevaren voor de veiligheid en gezondheid van zichzelf, de collegae en derden te 

voorkomen; 

3. opvolgen van protocollen en werkinstructies, zoals is afgesproken en vastgelegd; 

4. de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen op de juiste wijze dragen en gebruiken; 

5. direct melden van onveilige situaties, ongevallen en bijna ongevallen aan opleiders en SBOH; 

6. meewerken aan voorlichting en onderricht, dat speciaal voor hen georganiseerd wordt. 

Voor de handelwijze na een ongeval wordt verwezen naar de aanwezige protocollen die op de plaats van het 

ongeval aanwezig dienen te zijn, bijvoorbeeld de “handelwijze na accidenteel bloedcontact”.  

 

 

Iedere aios heeft de plicht ongevallen, bijna ongevallen en onveilige situaties te melden aan de SBOH 
en aan de opleiders. 

 
Taken van SBOH 

Wat doet de SBOH met een melding? 

Na melding van een arbeidsongeval, neemt de SBOH het voorval op in het ongevallenregister. In geval van een 

ernstig ongeval meldt de SBOH dit onverwijld aan de Inspectie SZW. 

Het ongevallenregister gaat deel uitmaken van de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) van de SBOH en zal 

gebruikt worden voor preventieve doeleinden.  

Jaarlijks worden de gegevens over ongevallen opgenomen in het sociaal jaarverslag, zodat de SBOH voldoet aan 

haar plicht om alle andere werknemers in informeren over arbeidsongevallen.    



 

 

 

 

Contactgegevens Inspectie SZW 
 

Inspectie SZW 

Postbus 820 

3500 AV Utrecht 

0800 – 5151 

www.inspectieszw.nl 

  



 

 

 

 
Registratieformulier t.b.v. het arbeidsongevallenregister 

 

Naam aios: ……………………………………………………………….. 

 

Employénummer: ………………………………………………………… 

 

Naam huisartsopleider:………………………………………………….. 

 

Praktijkadres: …………………………………………………………….. 

 

Plaats:………………………………………………………………………. 

A. ALGEMEEN 

1. TYPE INCIDENT 2. WAAR VOND HET INCIDENT 

PLAATS 

3. TIJDSTIP AANMELDING 

1. Voorgevallen incident 

2. Bijna-incident of 

gevaarlijke situatie 

1. Binnen praktijk/instituut 

2. Buiten het gebouw: 

 

………………………………… 

Datum: 

 

Dag van de week 

Ma/di/wo/do/vr/za/zo 

Tijdstip: (0-24 uur/min.) 

 

 

B. WAT GEBEURDE ER / WAT HAD ER KUNNEN GEBEUREN ? 

4. SOORT INCIDENT 

1. Snijwonden     5. Inname schadelijke stoffen 

2. Vallen                6. Brand / schroeien   

3. Prikincident       7. Stoten / knellen / botsen   

4. Agressie:  -  verbaal                                 8. Anders (leg uit bij 12) 

                -  non – verbaal 

 

C. OORZAKEN 

5. WAARDOOR GEBEURDE HET? 6. MEDE - OORZAAK 

1. materiaal:   - meubelen 

          - hulpmiddelen 

                 - apparaten 

                - kleding 

2. (niet) handelen van personeel 

3. anders (leg uit bij 12) 

1. verkeerd gebruik materiaal 

2. defect materiaal 

3. natte / gladde vloer 

4. foute aflevering of bereiding 

5. geen toezicht 

6. afspraken schieten tekort 

7. bewust genomen risico 



 

 

 

 

8. vergissing / vergeten 

9. anders (leg uit bij 12) 

 

D. AFLOOP 

7. LICHAMELIJK LETSEL 8. PSYCHISCHE SCHADE 9. LETSEL ANDEREN 

1. nee 

2. (nog) niet merkbaar 

3. pijn 

4. blauwe plek / zwelling 

5. huisletsel: 

6. botbreuk 

7. benauwdheid 

8. overlijden 

9. anders (leg uit bij 12) 

1. nee 

2. (nog) niet merkbaar 

3. sufheid 

4. onrust 

5. angst 

6. anders (leg uit bij 12) 

1. nee 

2. (nog) niet merkbaar 

3. ja (leg uit bij 12) 

 

 

  

10. GEWAARSCHUWD 11. OPNAME ZIEKENHUIS  

1. leidinggevende 

2. collega 

3. arts 

4. directie 

5. familie 

6. huisarts 

7. Arbo-dienst 

8. Arbeidsinspectie 

9. geen actie 

10. onbekend 

1. nee 

2. (nog) niet duidelijk 

3. alleen consult 

4. ja, ziekenhuisopname 

 



 

 

 

 

 

12. NADERE UITLEG OF TOELICHTING OP HET INCIDENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. HOE KAN HET INCIDENT IN DE TOEKOMST VOORKOMEN WORDEN? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. MELDINGS - INFORMATIE 

14. BETROKKENHEID MELDER  

1. direct betrokken (slachtoffer) of getuige 

2. achteraf aangetroffen of gealarmeerd 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


