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Departement Medisch Toezicht 

EHBO : Verzorgingslokaal 
 

Een verzorgingslokaal is verplicht in de ondernemingen die ingedeeld worden in de groepen A, B of C. 

Een verzorgingslokaal is niet verplicht indien uit de risicoanalyse blijkt dat dit niet noodzakelijk is. 

De inrichting van het verzorgingsmateriaal (kenmerken van het lokaal, materiaal, meubilair,…) wordt bepaald door de 

werkgever na advies van de arbeidsgeneesheer en van het Comité voor preventie en bescherming op het werk. 

Dit lokaal moet een net, gemakkelijk bereikbaar en beschikbaar lokaal zijn waar warm en koud water voorhanden is. 

Het verzorgingslokaal wordt enkel gebruikt om er materiaal voor eerste hulp in op te slaan en om er slachtoffers van 

een ongeval of personen die onwel geworden zijn, op te vangen met het doel hen eerste hulp te verstrekken.  

Het is dus een lokaal dat exclusief gebruikt wordt als EHBO lokaal.  

Dit lokaal kan dienst doen als lokaal voor de borstvoeding en gebruikt worden voor de medische  onderzoeken. 

  

 Verplichting inzake karakteristieken, materiaal en meubilair 

- Lokaal wordt voldoende verlicht (minimum 500 lux), verlucht en verwarmd (minimum 20°) 

- Lokaal wordt regelmatig onderhouden 

- Lokaal dient uitsluitend voor eerste hulp 

- Geen binnenkijk mogelijk door voorbijgangers of naburige werkposten 

- Warm en koud stromend water (of in de nabijheid) 

- Voldoende ruim  

- Het advies van de arbeidsgeneesheer en het CPBW is vereist bij de inrichting 

- Het lokaal is gemakkelijk bereikbaar en heeft toegangswegen die vrijgehouden worden en moet de 

doorgang van een draagberrie toelaten (vb. voldoende brede deur) 

- Bevat het nodige noodmateriaal en de verbanddoos, alsook het nodige meubilair  

- Verbanddoos of kast met eerste hulp materiaal 

- Logboek eerste hulp 

- Lijst met Noodnummers intern (een lijst van de opgeleide hulpverleners van deze locatie + hun 

contactgegevens) 

- Lijst met Noodnummers extern (hospitaal, huisarts, brandwondencentrum, anti-gifcentrum, 112) 

- Schrijfmateriaal 

- De kast of doos waar de middelen in bewaard worden moet stofvrij afgesloten kunnen worden en voldoende 

proper zijn 

- Pictogram op de deur . Aangevuld met andere pictogrammen indien dat materiaal er aanwezig is (zie 

helemaal onderaan). 
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Pictogrammen 

 Te volgen richting    

 

 Eerste hulppost 

 

 Telefoon voor redding en eerste hulp 

 

 Draagberrie 

 

 Veiligheidsdouche 

 

 Ogen spoelen 


