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Registratieformulier voor ongevallen, incidenten en onveilige situaties. 

1. De melding betreft: (aankruisen wat van toepassing is, voor zover bekend en naar eigen 
waarneming en zo nodig na consultering van de VG-Coördinator.  

□ Een ongeval           □ Een incident / bijna ongeval           □ Een gevaarlijke situatie  
□ Met gevaar voor persoonlijk letsel 
□ Met licht lichamelijk letsel  
□ Letsel met noodzaak tot  
    werkonderbreking (ziekteverzuim) 
□ Met zwaar lichamelijk letsel 
□ Met dodelijke afloop 

□ Met persoonlijke materiële 
    schade (kleding etc.) 
□ Met materiële schade < € 50K 
□ Met grote materiële schade > € 50K 
□ Met milieuschade 

 

2. Geef een korte omschrijving van de gebeurtenis / de werkzaamheden direct 
voorafgaand aan het ongeval/situatie en het eventuele letsel.  

 
 
 
 
 
 

3. Waar en wanneer gebeurde het?  

Locatie:                                                                             Datum en tijd:  

 

4. Gegevens slachtoffer (indien van toepassing).  

Naam: 
Adres: 
Postcode/plaats: 
Datum in dienst: 

Geboortedatum: 
Functie: 
Eigen medewerker:   Ja / Nee 
Derde / Uitzendkracht Ja / Nee 

 

5. Wie waren er bij betrokken?  
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6. Welke Arbeidsmiddelen en/of stoffen waren betrokken?  

 
 
 
 
 

7. Welke maatregelen beveelt u aan, of heeft u genomen, om tot verbetering te komen?  

 
 
 
 
 
 
8. Gewaarschuwde organisaties  
□ Directie.  
□ KAM-Coördinator  
□ BHV-organisatie  
□ Leidinggevende  
□ Familie slachtoffer  

□ Ambulance  
□ Brandweer  
□ Politie  
□ Arbeidsinspectie  
□ Verwezen naar ziekenhuis of huisarts 

 

9. Is eerder gemaakt van een overeenkomstige gebeurtenis/situatie?  

Zo ja, wanneer en bij wie? : 
 

10. Aldus opgemaakt:  

Datum:     Naam:      Tel: 
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Onderzoek 

 

11. Uitvoerder onderzoek: 

Naam:     Functie:    Datum: 

 

12. Is er een TRA voor de werkzaamheden van toepassing? 

□ Ja □ Nee 

 

13. Moet deze of de RI&E worden aangepast? 

□ Ja □ Nee 

 

14. Bij aanpassing TRA / RI&E hieronder datum van afronding invullen: 

 
 
 
 
15. Wat zijn de oorzaken van het ongeval / de gebeurtenis? 

 
 
 
 
16. Welke corrigerende maatregelen zijn reeds genomen om de oorzaken weg te nemen? 

 
 
 
 
17. Suggesties voor preventieve maatregelen: 

 
 
 
 

 
 


