
 
 
 
 
Rubriek 4 : De gegevens over het letsel 
 

Aangifteformulier Toelichting 
LETSEL  

36 Hoe is de getroffene (fysiek of psychisch) gewond 
geraakt?  Beschrijf in dalende volgorde van belangrijkheid 
alle verschillende contacten die de verwondingen hebben 
veroorzaakt  (bijvoorbeeld: contact met elektrische stroom; een 
warmtebron of gevaarlijke stoffen; verdrinking; bedolven worden; 
door iets ingesloten worden (gas, vloeistof, vaste materie); 
verplettering tegen een voorwerp of stoot door een voorwerp; 
botsing; contact met snijdende of puntige voorwerpen; 
beknelling of verplettering in, onder of tussen iets; problemen 
met het bewegingsapparaat; psychische shock; verwonding door 
dier of mens; enz.)   EN de daarbij betrokken voorwerpen 
(bijvoorbeeld: gereedschap, machine, uitrusting, materialen, 
voorwerpen, instrumenten, stoffen, enz.).  
…………………………………….………………………………………………………………………………….
…………………………………….………………………………………………………………………………….
…………………………………….………………………………………………………………………………….

Beschrijf nauwkeurig alle 
verschillende contacten die de 
verwonding(en) hebben veroorzaakt 
en de daarbij betrokken 
voorwerpen.  
In het voorbeeld met de 
verschuivende (= afwijkende 
gebeurtenis) ladder (= bij de 
afwijkende gebeurtenis betrokken 
voorwerp) waarop het slachtoffer 
stond te werken, zou het contact dat 
het letsel veroorzaakt 
« verplettering» kunnen zijn en het 
bij dit contact betrokken voorwerp 
« de bodem ».  
 

37 Soort letsel (3) : …………………………………...…………………………………..     
Code (3):  

De omschrijving van de aard van 
het letsel wordt vermeld op het 
medisch attest.   
Gebruik voor het bepalen van de 
code tabel E uit bijlage IV van het 
KB van 27 maart 1998 betreffende 
de interne dienst voor preventie en 
bescherming op het werk. U vindt 
de lijst met deze codes in de 
helpschermen onder de titel 
« bijlagen ». 

38 Verwond deel van het lichaam 
(3) : 

…………………………………………………………....……… 
Code (3):  

De omschrijving van de plaats van 
het letsel wordt vermeld op het 
medisch attest. 
Gebruik voor het bepalen van de 
code tabel F uit bijlage IV van het 
KB van 27 maart 1998 betreffende 
de interne dienst voor preventie en 
bescherming op het werk. U vindt 
de lijst met deze codes in de 
helpschermen onder de titel 
« bijlagen ». 

 


