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 denk aan eigen veiligheid 
 voorkom contact met de chemische stof 
 verlaat de ruimte en sluit de deuren 

 1. Algemeen 

 meld: wat, waar, welke stof, aantal slachtoffers en hun toestand 
 brand-, explosiegevaar:  waarschuw BHV via portier: 
 levensbedreigend:  waarschuw SEH via: 
 medische hulp nodig:  waarschuw SEH via: 

 

 
tel.nr. 
tel.nr. 
tel.nr. 

 

2. Slachtoffer  start zelf de EHBO 
 zonodig:  

 laat de BHV resp. SEH waarschuwen 
 meld (laat melden) volgens punt 5. 
 

 

Mens in brand  slachtoffer gaat onmiddellijk liggen 
 doof de brand door rustig over de vloer te rollen;  

Laat zonodig helpen met blussen d.m.v. water, afdekken met 
blusdeken of met jas 

 koel met water, minimaal 15 minuten 
 laat de SEH waarschuwen via: 

 brand: laat de BHV waarschuwen portier:  
 

 
 
 
 
 
 
 

tel.nr. 
tel.nr. 

Inademen  indien mogelijk, slachtoffer verlaat de ruimte 
 bij oxiderende, giftige (acuut, lange termijn), bijtende, bedwelmende 

stoffen én bij klachten: 
 frisse lucht, halfzittende houding en absolute rust 
 levensbedreigend: laat de SEH waarschuwen via: 

 overige stoffen: bij klachten laat de SEH waarschuwen via: 

 
 
 
 

tel.nr. 
tel.nr. 

Huid  
 

 slachtoffer spoelt onmiddellijk met veel water 
 als de kleding niet aan de huid plakt, verontreinigde kleding 

verwijderen 
 spoel met water, minimaal 15 minuten 

 bij oxiderende, giftige (acuut, lange termijn), bijtende stoffen én bij 
klachten: 
 laat de SEH waarschuwen via:  
 

 
 
 
 
 
 

tel.nr. 

Oog + lichaam  slachtoffer spoelt minimaal 15 minuten met water d.m.v. nooddouche 
en houdt beide ogen wijd open in de waterstraal 

 bij oxiderende, giftige (acuut, lange termijn), bijtende stoffen, 
kleurstoffen én bij klachten 
 laat de SEH waarschuwen via:  
 blijf spoelen, totdat de ziekenhuisarts de behandeling overneemt 
 

 
 
 
 

tel.nr. 
 

Oog  slachtoffer spoelt minimaal 15 minuten met water d.m.v. oogdouche 
 bij oxiderende, giftige (acuut, lange termijn), bijtende stoffen, 

kleurstoffen én bij klachten 
 laat de SEH waarschuwen via:  
 blijf spoelen, totdat de ziekenhuisarts de behandeling overneemt 
 

 
 
 

tel.nr. 

Inslikken  slachtoffer spoelt mond met water en spuugt spoelvloeistof uit 
 GEEN braken opwekken 

 bij oxiderende, giftige (acuut, lange termijn), bijtende stoffen én bij 
klachten: 
 laat de SEH waarschuwen via:  
 

 
 
 
 

tel.nr. 

3. Morsing  indien buiten zuurkast 
 iedereen verlaat de ruimte en sluit de deuren 
 ga naar punt 3a. Beoordeel wie morsing moet opruimen 

 
 indien binnen zuurkast 

 ga naar punt 3c. Morsing mag opgeruimd door morser en/of 
collega 
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Bij morsing buiten zuurkast 
 

 alarmeer BHV bij vrijkomen van  
 gassen Zie VIB hfst: 1 en 9 
 vluchtige stoffen Zie VIB hfst: 1 en 9 
 stuivende stoffen Zie VIB hfst: 1 en 9 
 stoffen die in droge toestand ontplofbaar worden Zie VIB hfst: 1 en 3 
 (zeer) licht ontvlambare stoffen Zie VIB hfst: 1 en 3 
 stoffen die giftig (acuut, lange termijn), schadelijk, corrosief, 

'irriterend en/of allergeen voor de ademhaling' zijn 
 

Zie VIB hfst: 1 en 3 

 BHV bepaalt wie gaat opruimen  
(op basis van VIB:  
welke voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen, 
welke persoonlijke beschermingsmiddelen moeten worden 
gedragen) 

 

 gespecialiseerd bedrijf ingeschakeld via brandweer => ga naar punt 3b 
 brandweer => ga naar punt 3b 
 BHV => ga naar punt 3b 

3a.  
Beoordeel 
wie morsing 
moet 
opruimen 

 morser 
 

=> ga naar punt 3c 

3b. 
Morsing 
moet 
opgeruimd 
via BHV 
 

Opruimmethode, menskracht, veiligheidsvoorzieningen, persoonlijke 
beschermingsmiddelen, opruimbenodigdheden, verpakking en afvoer 
 
 worden geregeld via BHV, brandweer of gespecialiseerd bedrijf ingeschakeld via 

brandweer 
 

 ga naar punt 5. 

Bij onduidelijkheden of vragen 
 overleg met teamleider met aanstelling preventiemedewerker 
 zonodig: alarmeer BHV via portier: 
 

 
 

tel.nr. 

Bij morsing buiten zuurkast 
Alleen toegestaan indien bij punt 3a. is geconcludeerd dat morser/collega 
mag opruimen: 
 volg 4. 'Opruiming chemische stof m.b.v. Spill kits' 
 

 

3c. 
Morsing mag 
opgeruimd 
door morser 
en/of collega 
 Bij morsing binnen zuurkast 

 schuif raam zuurkast zover mogelijk naar beneden 
 volg 4. 'Opruiming chemische stof m.b.v. Spill kits' 
 

 

Uitgangspunten 
 corrosieve zure en basische vloeistoffen:  

Eerst neutraliseren, daarna het neutrale reactieproduct opruimen 
 

 ontvlambare en/of gezondheidsschadelijke organische oplosmiddelen 
Wel/niet eerst absorberen aan korrels? 

 

4. 
Opruiming 
morsing 
m.b.v.  
Spill-kits  overige vloeistoffen en alle vaste stoffen 

5.  
Melding 
ongeval en/of 
morsing 

Meld (laat melden) bij 
 teamleider (buiten kantooruren: dienstdoend klinisch chemicus) 
 
Samen met TL resp. KC 
 

 volg: ‘Procedurenaam’ o.a. paragraaf 'Ongevallen of bijna-ongevallen'  
zonodig:  
Meld bij  Arbeidsinspectie en/of Milieudienst, Raad van Bestuur (zorg)instelling 

 

 vul in:'Meldingsformulier klachten, incidenten, (bijna) ongevallen en afwijkingen'  
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