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Veilig en gezond werken 
tijdens Oud en Nieuw 

 

 

 

VGW november 2022  
 

Informatie & Adviezen  

Werksituaties 

Bij (te verwachten) ongeregeldheden 

tijdens je werk (demonstraties, rellen en 

rond de jaarwisseling), loop je op straat 

een aanzienlijk risico op letsel en/of 

schade bijv. door het gooien en 

afsteken van (zwaar illegaal) vuurwerk. 

In deze factsheet staat info waarmee je 

deze risico’s kunt voorkomen en/of de 

gevolgen ervan kunt beperken.  

 

Mogelijke risico’s? 

• Geluid >80 dB(A) 

• Explosie / ontploffing 

• Hitte/vuur 

• Schadelijke rook/dampen 

• Gegooi met voorwerpen 

• Slaan en schoppen  

 
Mogelijke letsels? 

• Gehoorschade  

Daar is al sprake van bij oorsuizen en 

een piep in het oor en denk verder aan 

doofheid, oorpijn, bloed uit het oor, 

blijvend gehoorverlies en tinnitus. 

• Oogletsel 

• Letsel aan hoofd en ledematen 

• Verbranding 

• Luchtwegproblemen  

• Blast-letsels  

Ernstig inwendig letsel t.g.v. een 

plotselinge luchtverplaatsing door een  

explosie. Kan optreden bij zwaar  

vuurwerk of bij carbid-schieten.  

Let op!  Denk aan je eigen veiligheid! 

Tegen zwaar illegaal knal- en 

siervuurwerk is niemand en bijna niets 

bestand. Indien noodzakelijk, trek je dan 

terug. Je terugtrekken op een veilige 

afstand is meestal de enige 

professionele optie die je hebt.  

 

Draagplicht Persoonlijke 

beschermingsmiddelen (PBM) 

Ingevolge art. 9.3 van het Arbobesluit 

ben je verplicht om de door de 

werkgever beschikbaar gestelde 

beschermingsmiddelen (PBM) te 

gebruiken. Concreet betekent dit dat er 

een draagplicht geldt in werksituaties 

waarbij schadelijk geluid of oogletsel te 

verwachten valt. Maak deze risico-

inschatting samen met je collega’s! 

 

Gebruik dan bij voorkeur de 

dynamische headsets  die op de BT’s 

verkrijgbaar zijn. Als je die niet hebt, 

gebruik dan de gele oorpluggen draag 

ter bescherming van je ogen de te 

verkrijgen (of beschikbaar gestelde) 

veiligheidsbril. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veilig en gezond werken tips! 

• Zorg voor je eigen veiligheid en die 

van je collega’s.  

• Zorg dat je bij ongeregeldheden 

nooit alleen werkt.  

• Neem bij (dreiging van) vuurwerk 

voldoende afstand zorg dat je geen 

makkelijk doelwit bent.  

• Bespreek tijdens de briefing wat je 

moet doen als jij en/of je collega 

letsel of schade oplopen en neem 

deze factsheet (digitaal) mee. 

• Zorg dat je kleding goed gesloten 

is. Hiermee voorkom je dat er 

vuurwerk in je kleding terechtkomt. 

• Draag bij voorkeur leren 

handschoenen om handletsel te 

voorkomen. 

• Draag kleding van katoen als je in 

burger dienst doet. Niet van wol of 

synthetische stoffen. Deze kunnen 

door wrijving sneller een elektrische 

lading opbouwen en vuurwerk laten 

ontbranden. 

• Zorg dat er een paar plastic 

frisfrankflessen met kraanwater in 

je dienstauto liggen om direct 

brandwonden mee te koelen.  

• Check bij aanvang dienst de inhoud 

van de EHBO-doos van de 

dienstauto en vul indien nodig aan. 

• Pas op met gebruik van de taser; 

deze kan vuurwerk laten 

ontbranden. 

• Bij het aantreffen van onbekende 

gevaarlijke stoffen of zelfgemaakt 

vuurwerk informeer je de meld-

kamer en hanteer je de Algemene  

Veiligheidsregel; 
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AFBLIJVEN 

AFZETTEN  

AFWACHTEN 

 

 

Wat te doen bij een calamiteit? 

 

Zorg eerst voor je eigen veiligheid!  
 

• Breng het slachtoffer buiten de 

gevarenzone en zorg voor een 

veilige omgeving 

• Informeer de meldkamer  

• Vraag om assistentie  

 

Eerste hulp bij letsels/schade 

 

Bij vocht of bloed uit het oor. 

Zorg dat het slachtoffer altijd z.s.m. en 

in ieder geval binnen 24 uur naar de 

Spoedeisende Hulp van een ziekenhuis 

of een huisartsenpost gaat of wordt 

gebracht voor onderzoek en eventuele 

behandeling door een specialist. 

Let op! Dit is superbelangrijk, want als 

de behandeling van gehoorletsel snel 

ingezet wordt, kan erger of soms zelfs 

blijvend letsel voorkomen worden. 

 

Bewusteloos 

Leg het bewusteloze slachtoffer op een 

veilige plek in de stabiele zijligging. 

Check de ademhaling.  

Start met beademen als het slachtoffer 

niet meer ademt. Volg daarbij de 

geldende werkinstructies van de 

Nederlandse Reanimatieraad. 

 

Hevig bloedverlies 

Druk met steriele gazen of een schone 

doek op de wond. Laat het slachtoffer 

indien mogelijk zelf op de wond 

drukken. Leg een wonddrukverband of 

een trauma-zwachtel aan.  

 

Amputatie  

Druk met steriele gazen of een schone 

doek op de wond. Leg een wonddruk-

verband, trauma-zwachtel of tourniquet 

aan om het bloedverlies te stoppen. 

 

Aangezichtsletsel 

Bij aangezichtsletsel kan het slachtoffer 

een bedreigde luchtweg krijgen. Laat 

het slachtoffer (indien aanspreekbaar) in 

de voorover gebogen schrijfhouding 

zitten, zodat het bloed niet in de mond 

of keel loopt.  

 

Verbranding  

Verbrande kleding niet verwijderen! 

Gedurende 10 tot 20 min. koelen met 

lauw langzaam stromend water (15-30 

graden). Dek de wond daarna steriel af. 

Bij voorkeur met steriel niet-verklevend 

gaas uit de EHBO-doos.  

 

Oogletsels  

Let op! Elk oogletsel moet z.s.m. door 

een arts beoordeeld worden. Laat het 

slachtoffer niet in het oog wrijven. 

Probeer het slachtoffer te kalmeren. 

Druk niet op het oog en leg géén 

gaasjes of andere voorwerpen op het 

oog. Probeer niet om splinters of roet uit 

het oog te verwijderen omdat dit tot 

verdere beschadiging kan leiden. Kantel 

het hoofd van het slachtoffer wat naar 

achteren.  

 

Oog nog intact  

(oogwit intact/pupil mooi rond)  

Spoel het oog voorzichtig uit met lauw 

water als er kruit in zit. Laat het 

slachtoffer daarbij omhoog kijken en 

trek het onderste ooglid voorzichtig iets 

omlaag. Bij verbranding van een intact 

oog kun je gedurende 10-20 minuten 

voorzichtig spoelen met lauw water.  

 

Oog niet meer intact  

(oogwit beschadigd, er is bloed in het 

oog te zien of de pupil is vervormd) zorg 

er dan voor dat het slachtoffer z.s.m. bij 

de Spoedeisende Hulp komt.  

 

Eten en drinken na het voorval 

Bij alle letsels is het van belang dat het 

slachtoffer na het voorval niet meer eet 

of drinkt. Wanneer er een ingreep moet 

plaatsvinden, is het namelijk van belang 

dat het slachtoffer zo nuchter mogelijk 

is. 

 

Wat moet je doen als je zelf letsel of 

(mogelijk) gehoorschade oploopt? 

• Zorg eerst voor je eigen 
veiligheid en de benodigde 
eerste hulp. 

• Bij vocht of bloed uit het oor: ga 
altijd z.s.m. en in ieder geval binnen 
24 uur naar de Spoedeisende Hulp 
of een huisartsenpost voor 
onderzoek en eventuele 
behandeling door een specialist. 

• Bij klachten van gehoorverlies/piep 
of ruis wacht je eerst 24 uur af. 
Mochten de klachten na 24 uur niet 

(geheel) verbeteren, neem dan 
binnen 2 dagen contact op met de 
bedrijfsarts.  

• Voor 24 december is een 
piketdienst bedrijfsarts geregeld 
tijdens kantooruren op nummer: 
088-1611236. 

• Voor de jaarwisseling (31 dec – 1 
jan) geldt: maandagochtend 2 
januari zo vroeg mogelijk contact 
opnemen met de doktersassistente 
van de eenheid voor een afspraak 
met de bedrijfsarts. 

• De bedrijfsarts registreert het 
voorval in je medisch dossier, kan 
je indien nodig doorverwijzen naar 
een specialist en biedt nazorg. 

• Registreer het incident in BVH 

(MEOS) en voeg, indien van 

toepassing, de code GTPA aan de 

registratie toe. De GTPA-app en de 

handelingssuggestie geven aan 

wat je moet doen na een GTPA-

incident.  

• Vraag indien nodig ondersteuning 

van de casemanager GTPA van je 

eenheid. 

• Meld elk incident met schade of 

(mogelijk) letsel  en dus ook het 

oorsuizen en de piep in je oren 

z.s.m. als arbeids-/ dienstongeval in 

Youforce/Selfservice/Diversen/ 

Arbeids- Dienstongeval melden. 

• Informeer bij gewonde collega’s, via 

de meldkamer, het Team Collegiale 

Ondersteuning (TCO). 

 

 

 

Andere relevante intranetlinken 

- De Vuurwerkpagina  

- De GTPA-pagina 

- Informatiepagina Coronavirus 

met diverse werkinstructies 

- Teams Collegiale Ondersteuning  

- ABC-overzicht Veilig en gezond 

Werken 

- HRM-team Veilig & Gezond 

Werken 
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Knal 

 

trauma 

Verwonding 

oorschelp/bloed of vocht uit 

het oor: z.s.m. SEH 

Gehoorvermindering, dof gevoel, druk op 

het oor of piep/ruis:  

24 uur afwachten of het vanzelf wegtrekt 

Na 24 uur nog klachten:  

Bel, binnen 2 dagen, de bedrijfsarts via 

VGW  

De bedrijfsarts zorgt dat er een gehoortest wordt 

georganiseerd. 

De bedrijfsarts kan op basis van de uitslag van de 

gehoortest verdere behandeling adviseren, zoals 

het voorschrijven van corticosteroïden, een traject 

in de hoge druktank of een verwijzing naar een 

KNO-arts.  


