
Loog in je oog ……….. 
 

Een ongeval in het lab, mag dat? 



Oeds van der Wal 
 
 Geregistreerd gecertificeerd Hoger Veiligheidskundige 
 Werkzaam bij Universitair Medisch Centrum Utrecht 
  
Ervaring in: 

• Lucht- en ruimtevaart 
• Metaalwarenproductie 
• Brandweer (duiken) 
• Opleidingen (HVK) 
• Schrijven/vertalen 
• Advies: OWL Safety   



Wat is het nut van ongevallen? 

Wanneer is een ongeval zinloos? 

Dat je er van kunt leren 

Als je niets geleerd hebt 



Blijf de “waarom” vraag stellen  
tot je geen antwoord meer krijgt. 

Laat je niet leiden door eigen kennis van zaken,  
maar stel je open voor de antwoorden. 

Hoe leer je van een ongeval? 



KOH in oog......, waarom? 

 KOH komt onder druk vrij 
 

 Slachtoffer draagt geen oogbescherming  
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Korte omschrijving 

 Wekelijks onderhoud 
 Onderdelen reinigen 
 Opgeleid analist 
 Mondelinge instructie 
 Eerste hulp en nazorg 
 Arbeidsinspectie 
 Onderzoek en advies 



Kleine lettertjes 

 1 KOH in oog 
 1.1 KOH komt onder druk vrij 
 1.1.1 KOH als medium 
 1.1.1.1 Was mondeling zo afgesproken, in tegenstelling tot documentatie 
 1.1.1.1.1 Documentatie niet steeds geraadpleegd en/of ter discussie gesteld 
 1.1.2 Onder druk brengen als procedure 
 1.1.2.1 Was mondeling zo afgesproken, in tegenstelling tot documentatie 
 1.1.2.1.1 Documentatie niet steeds geraadpleegd en/of ter discussie gesteld 
 1.1.3 Slang schiet los 
 1.1.3.1 Materiaal niet geschikt voor druktoepassing 
 1.1.3.1.1 Was ook niet bedoeld voor druktoepassing, maar voor vacuümgebruik 
 1.1.3.1.1.1 Voorgeschreven procedure was vacuüm trekken in plaats van persen 
 1.2 Slachtoffer draagt geen oogbescherming 
 1.2.1 Gelaatscherm niet als prettig ervaren 
 1.2.1.1 Gelaatscherm is groot en beslaat tijdens gebruik 
 1.2.1.1.1 Verkeerd PBM in relatie tot werkzaamheden (RI&E) 
 1.2.2 Bril niet aanwezig 
 1.2.2.1 Dragen van veiligheidsbril ongebruikelijk in het lab 
 1.2.2.1.1 Gevaren niet in beeld of onderschat (RI&E) 
 1.2.2.1.1.1 Gebrek aan veiligheidsbesef of -kennis bij uitvoering RI&E 
 1.2.2.1.2 Gedrag niet correct volgens algemeen voorschrift  
 1.2.2.1.2.1 Gebrek aan veiligheidsbesef/procedureopvolging i.c.m. onvoldoende sociale controle 
 1.2.2.1.2.2 Geen of onvoldoende toezicht en beloning 
 1.2.2.1.2.3 Geen of onvoldoende sanctionering 



Analyse op hoofdlijnen 

KOH in oog 

KOH komt  
onder druk vrij 

Slachtoffer  
draagt geen  

oogbescherming  
 

Medium Onder druk Slang los Gelaatscherm 
niet prettig Bril niet aanwezig 



KOH komt onder druk vrij 

 KOH als medium 
 
 Onder druk brengen als procedure 

 
 Slang schiet los 

 
 



KOH in oog 

KOH komt  
onder druk vrij 

Slachtoffer  
draagt geen  

oogbescherming  
 

Medium Onder druk Slang los Gelaatscherm 
niet prettig Bril niet aanwezig 



KOH als medium 

 Was praktijkwerkwijze, in tegenstelling 
tot documentatie 

 
• Documentatie niet steeds geraadpleegd 

en/of ter discussie gesteld  



Maintenance manual 

Later 



Onder druk brengen als procedure 

 Was praktijkwerkwijze, in tegenstelling 
tot documentatie 

 
• Documentatie niet steeds geraadpleegd 

en/of ter discussie gesteld 
 

• (tweede keer) 
 



Was Arm Probes Procedure (leverancier) 

 Aspirate probes – werk met een probe per vervanging 
• Verwijder probe van de was arm en de aspirate/dispense manifold 

• A1 heeft een Y connector en twee lijnen 
• Vervang de probe door een schone uit de CARE Kit 
• Borstel de binnenzijde van de probe met een borsteltje gedrenkt in 

Contrad      
 
                                                                                                         
• Trek water door de probe met de spuit 

• Bevestig de spuit aan de probe tip en plaats het eind van de 
probe tubing in het water 

• Reinig exterieur met alcohol tissue 
• Doe de gereinigde probes terug in de CARE Kit    

white 



Slang schiet los 

 Materiaal niet geschikt voor 
druktoepassing 

 
• Was ook niet bedoeld voor 

druktoepassing, maar voor 
vacuümgebruik 
 
• Voorgeschreven procedure was:  

vacuüm trekken in plaats van persen 



Slachtoffer draagt geen oogbescherming 

 Beschikbaar gelaatscherm werd  
  niet als prettig ervaren 

 
 Bril(len) niet aanwezig op afdeling 

 



KOH in oog 

KOH komt  
onder druk vrij 

Slachtoffer  
draagt geen  

oogbescherming  
 

Medium Onder druk Slang los Gelaatscherm 
niet prettig Bril niet aanwezig 



Beschikbaar gelaatscherm niet prettig ervaren 

 Gelaatscherm is groot en  
 beslaat tijdens gebruik 

 
• Verkeerd PBM in relatie tot 

werkzaamheden (RI&E) 
 

• Niet opgemerkt en/of geen wijziging 
van PBM doorgevoerd 
 



Maintenance: materials and warnings 



Uit MSDS van Contrad 70 



Bril(len) niet aanwezig op afdeling 

 Dragen van veiligheidsbril ongebruikelijk in het lab 
 

• Gevaren niet in beeld/onderschat bij RI&E 
• Gebrek veiligheidsbesef/kennis bij RI&E 
 

• Gedrag niet volgens algemeen voorschrift  
• Gebrek aan veiligheidsbesef/procedureopvolging 

 i.c.m. onvoldoende sociale controle 
• Geen of onvoldoende toezicht en beloning 
• Geen of onvoldoende sanctionering   

 



Nazorg 

 Spoelen met water uit oogspoelflessen op lab 
 Naar SEH, onder begeleiding, met fles ter info 
 Opname ter observatie en behandeling 
 Melding aan arbeidsinspectie 
 Onderzoek om te leren 
 Adviseren en helpen 



Wat wordt verwacht van een analist(e)?  

 aandacht voor eigen veiligheid 
 procedures kritisch opvolgen 
 .......... 
 .......... 
 ongevallen, incidenten, onveilige situaties 

altijd melden en bespreken 
 
 



Wat wordt verwacht van de onderzoeker 

 terugkoppeling met dank 
 
 adequaat ongevalonderzoek 

 
 terugkoppeling van resultaat 

 
 advies en ondersteuning* 

 



Advies en ondersteuning 

 

 Feedback aan leverancier:  
   correct, maar vasthoudend 

 
 Oogspoelflessen en douche:  
   opstellocatie en gebruik 

 
 Locatie van PBM:  
   bij de gevaren of er vandaan 

 
 Informatie verstrekken:  
   leerpunten verspreiden 



Tot slot, terugkomend op de vraag: 

Een ongeval in het lab, mag dat? 
 
Ja, dat mag, maar hopelijk zonder schade of letsel. 
 
en als je er dan maar goede dingen mee doet:  
 
zoals het melden, terugkoppelen en onderzoeken 
 
en vervolgens verbeteren ter voorkoming. 

  



Dank voor uw aandacht 
 

Vragen? 
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