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De elektrische
risico’s

WAT ZIJN
DE RISICO’S ?

Net als het aantal werkongevallen
daalt ook het aantal ongevallen i.v.m.
elektriciteit. Desondanks overlijden
er nog elk jaar werknemers door
elektrocutie. De eerste minuten
na een elektrocutie zijn uitermate
belangrijk voor de overlevingskans
en het beperken van de schade.
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Maak een complete riscoanalyse met

Teneinde het aantal ongevallen te verminderen verplicht het
Koninklijk Besluit van 4/12/2012 elke werkgever tot het maken van
een risicoanalyse van zijn elektrische installaties. Deze analyse
omvat minstens 11 risicofactoren. Voor elk van deze factoren
worden de risico’s geëvalueerd en moeten er maatregelen worden
voorgesteld om de risico’s uit te schakelen of te verminderen.

Risicoanalyse van elektrische installaties

Het Koninklijk besluit van 4/12/2012 verplicht elke werkgever
om een risicoanalyse uit te voeren van zijn elektrische installaties.
Bent u hiermee in orde ?
Het analyseverslag van de elektrische installatie moet slechts één keer
opgemaakt worden om in orde te zijn met de wetgeving terzake.

Inspect Belgium kan voor u het volgende uitvoeren:
●

●

Hoe een geëlektrocuteerd persoon redden?
• De spanning uitschakelen d.m.v. de schakelaar, de
differentieelschakelaar, of simpelweg door de stekker uit het
stopcontact te halen, dit alles evenwel zonder het lichaam van
de geëlektrocuteerde aan te raken, om spanningsoverslag door
geleiding te verhinderen. Indien dit niet mogelijk is, verwijder het
slachtoffer van de onder spanning staande delen, erover wakend
dat niemand anders geëlektrocuteerd kan worden.

De risicoanalyses

De controle van uw elektrische installaties
De verificatie van uw branddetectiesysteem
Het uitvoeren van uw EPB verwarming

●

●

• Bel de interne hulpdiensten en het noodnummer (112).
• Sta het slachtoffer bij. U dient bij het slachtoffer te blijven tot de
hulpdiensten arriveren. Tevens dienen tot zolang de hulpdiensten
niet ter plaatse zijn de eerste zorgen toegediend te worden door
hiervoor opgeleid personeel.
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