
 
 
 
 

Protocol voor het handelen bij ongevallen  

Juni 2021  
 
Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet, kortweg de Arbowet, is de werkgever verplicht om 
arbeidsongevallen op te nemen in een ongevallenregister en ernstige arbeidsongevallen te melden aan de 
Inspectie SZW. Daarvoor is het van belang om te weten: 

- Wat onder werkgever wordt verstaan; 
- Wat onder een arbeidsongeval wordt verstaan; 
- Welke arbeidsongevallen (direct) aan de Inspectie SZW moeten worden gemeld.  

Dit wordt toegelicht in de bijlage bij dit protocol. 
 
 
 
Procedure in het kort 
 
- De aios meldt ieder (bijna) arbeidsongeval aan de opleider en – alleen als het ongeval heeft geleid tot 3 of 

meer dagen ziekteverzuim - aan de SBOH. Voor melding aan de SBOH maakt de aios gebruik van het 
‘Registratieformulier arbeidsongevallen’.  

- 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 protocol prik-, spat-, snij- en bijtaccidenten van de SBOH.  

- SBOH registreert – als het ongeval heeft geleid tot 3 of meer dagen ziekteverzuim – de (bijna) 
arbeidsongevallen in een ongevallenregister.  

- De opleider registreert arbeidsongevallen conform de geldende procedure binnen de praktijk/instelling.  
- De opleider meldt ernstige arbeidsongevallen onverwijld aan de Inspectie SZW - telefonisch bereikbaar 

via 0800-5151-  en informeert ook de SBOH over het ongeval. 
 
 
 
 
  

https://www.sboh.nl/images/bestanden/Opleiding%20huisarts/Formulieren/Registratieformulier_arbeidsongevallen.docx
https://www.sboh.nl/images/bestanden/Arbozaken/Wat%20te%20doen%20bij%20prikaccidenten/Protocol_prikaccident.pdf


 
 
 
 
Bijlage bij het protocol voor het handelen bij ongevallen 
 
 
Definities 
 
Wie is de werkgever?  
De opleider c.q. de praktijk/instelling waar aios het praktische deel van de opleiding volgen, is de werkgever in 
de zin van de Arbowet, omdat aios onder leiding en toezicht van de opleider werkzaamheden verrichten.  
 
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. Er is (doorgaans) geen sprake 
van een ernstig arbeidsongeval wanneer een werknemer als gevolg van een ongeval het werk tijdens de dag of 
een dienst slechts heeft onderbroken of direct na poliklinische behandeling weer naar het werk of naar huis kan.  
 
 
Registratie en melding 
 
Registratieplicht 
Voor het registreren van arbeidsongevallen door de opleider gelden de binnen de praktijk/instelling geldende 
procedures. De SBOH registreert – als het ongeval heeft geleid tot 3 of meer dagen ziekteverzuim – de (bijna) 
arbeidsongevallen in een ongevallenregister voor preventieve doeleinden.  
 
Meldingsplicht 
De opleider dient een dodelijk arbeidsongeval direct te melden bij de Inspectie SZW. De Inspectie SZW is hiervoor 
24 uur per dag, zeven dagen per week telefonisch bereikbaar via 0800-5151. Overige meldingsplichtige 
arbeidsongevallen dient de opleider direct digitaal te melden via het meldingsformulier op 
www.inspectieszw.nl/melden/arbeidsongeval of telefonisch via het bovenstaande telefoonnummer. De opleider 
informeert de SBOH onverwijld over meldingsplichtige ongevallen.  
 
 

http://www.inspectieszw.nl/melden/arbeidsongeval
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