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« Het bedrijfshoofd. dat een der hep [· 
tot en met 7 ler of de ter uitvoering daarva mgen van de artikelen 

treedt of laat overtreden do or zijn bedie~de~e:f mt n besluiten over
gestraft met een geldboete van 

50 
t t f k asthebbers. wordt 
o 2.000 ran . » 

Kondigen de tegenwoordige wet af b 1 d 
1 b kl d 

. eve en at • .. t · L d 
zege e. ee en door het Staatsblad b k d kz•J me s an s 

e en gemaa ·t worde. 

Gegeven te Brussel. den 2211 Maart 
•940. 

LEOPOLD. 

Van 's Konings wege; 

De Minister van A rbeid en S . I V 
ocra e oorzorg, 

BA LTHAZAR. 

Gezien en met , s Lands zegel . Id 
D M 

gezege 
e inister van Jusuf· 1e, 

P.-E. JANSON. 

J 
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MlNISTERIE VAN ARBEID EN SOCIALE VOORZORG. 
EN MINISTER1E VAN ECONOMISCHE ZAKEN. 

MIDDENSTAND EN RAVITAILLEERING 

EERSTE MEDISCHE HULPMIDDELEN 

Koninklijk besluit dd. 13 Januari 1940 tot voorschrijving van 
de eerste medische hulpmiddelen in de handeJs. en nijver
heidsondememingen, alsmede in de openbare diensten en 
inrichtingen of diensten en inrichtingen van algemeen nut. 

LEOPO LD Ill. Koning der Belgen, 

Aun allen, tegenwoordigen en toekomenden. Heil. 

Gelet op de wet betreffendc de veiligheid en de gezondheid van 
hel in de h andels- en nijverheidsondememingen werkzaam personeel; 

Gelet, name]ijk, op a rlikel 1, alinea 1, van deze wet, luidende als 

volgt : 

« Art. 1 . De regeering is gemachtigd de maatregelen voor te schrij
ven, geschikt om de gezonde inrichting van werkplaatsen of arbeid 
le verzekeren en de Yci ligheid, a lsmede de gezondheid van het per
soneel werkzaam in nijvcrheids- en h andelsondememingen, alsmede 
in al de openbare diensten en inrichtingen of diensten en inrichtingen 
,·an algemeen nu t, zelfs wanneer deze niet ais gevaarlijk. ongezond 
of h inderlijk zijn ingedeeld; dit ulles onverm inderd de van kracht 
zijnde "·etten en rcglementen betreff ende de mijnen, graverijen en 
ondergrondsche groeven , waarvan bij deze wet op geenerlei wijze 
wordt afgeweken . Oezc maalregelen kunnen zoowel worden opgelegd 
aan werklieden en bedienden . indien er aanleiding toe bestaat ais aan 
werkgevers, bedrijfshoofden, zaakvoerders of bestuurders van open
baren inrichtingen of inrichtingen van algemeen nut. alsmede desvoor
komcnd aan derden , die zich in bedoelde inrichlingen mochten 

bevinden. » ; 
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Herzien artikel 53 van het algemeen renlem t _ M 
Il . " en van .)0 aart • 90-

lot vastste ing van de maatregelen die d · J fd J 

d dh 
' •enen nage ee met het 

oog op e gezon eid en de vei ligheid in de hand J . . h ·d 
d · d· d e s- en n11ver ei s-on ememmgen, 1e on er de toepassina Il d 
D b " va en van e wet , n 24 ecem er 1903; \ a 

Herzien artikel 43 van het koninklijk beslu it ' . NI b 
6 Il. d \an 20 ovem er 

190 tot vastste mg er b ijzondere maalreoel . d· d· 
1 fd · d d " en. ie 1enen nage ee m e on ememingen voor het laden 1 h Il -
h d d h 

. ossen , erste en en onderou en er sc epen; 

Herzien artikel 33 van het koninkli1·k beslu·t J 
h d d I 

1 van 15 anuari 
ou en e rege ing van den arbeid in de perslucht . 19 14 caissons; 

Herzien artikel. 8 \"an het koninkli1·k besf ·t . M 
. . . d b ·. h u1 'an 22 aart 1927 

gew11z1g IJ et koninklijk besluit van 6 November 19- b t ff d . 
het gebruik van blauwzuur en van a lle stoffen \ .)2 ·te hre t enk e 

h 
. vaaru1 e ·an 

ontstaan, voor et verdelgen van knaagd· . 1eren en msecten; 

Herzien het konink lijk beslui t J 
d h h 

van i 6 ' anuari 1932, waarbi1· de 
eerste me isc e ulpmiddelen in d h d I 

d e an es- en nijverheïdsondeme-
mingen wor en voorgeschreven; 

H erzien artikel 15 van het koninki··k b l . 
h d d l IJ es u1t van 8 Feb . 19.)-9 

ou en e a gemeene verordening betreff ende de . man 
leven met het oog op de bescherming d maatdrehgelen na te 
b d · d · d h d l van e gezon eïd van de e ien en , m e an es- en ni1"verh ·d d . 
d b d e1 son ernemmgen al d 

e open are iensten en inrichtïngen of . d· . sme e in 
1 m 1ensten en · · h t. 

van a gemeen nut tewerkgesleld: mnc ingen 

Üverwegende dat het uit de ondervindin . 
huidige reglementeering waa J .. d gl nood1g gehleken is de 

b · r )IJ c maalreae e d 
\"en estemd orn de eerste hulpmiddelen in d { wor en vo.~rgeschre-
ondememingen te verzekeren . d · e andels- en fifJverheids-
d d · m 1er voege te w· · · d d 

e ten eze geldende versch ·J[ d IJZ1gen at aarin 1 en e voorschr"ft d 
samengevat door ze terzelfde t· ·d d l i en zou en worden 

d r IJ aan e es d · d 
vin ing voortvloeien aan te sen . ie uit e ond er-, passen; 

Gelet op het advies van den H R d 
oogen aa voor volksgezondheid: 

Üp de voordrach t van Ünzen M · . t 
Voor.wrg, alsmede van 0 M · _miser van Arbeid en Sociale 
M ·dd d nzen m1ster van E h 

' enstan en Ravitailleeri ng, conomisc e Zaken. 
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Wij h ebben besloten en Wij besluiten 

Artikel 1. D eze algemeen~ vcrordening is in de handels- en nijver
heidsondememingen, alsmede in de openbare d iensten en inrichtin: 
gen of in de diensten en inrichlingen van algemeen nut van toepas
sing, zelfs wanneer zij niet tot de vergunningsplichtige inrichtingen 
behooren . d ie bij d e wet betreffende de gezondheïd en de veiligh eid 
van het in de handels- en nijverheidsondememingen tewerkgesteld 
personeel worden beoogd. 

D e bepahngen van dit b eslu it zijn niet toepasselijk op de mijnen, 
graverijen en ondergrondsche groeven, die bij een bijzonder reglement 
worden beheerscht. 

SECTIE !. .....- A /gemcen slelsel . 

Art. 2. De werkgevers, bedrijfshoofden, zaakvoerders of directeurs 
van de in alinea 1 van voorgaand artikel bedoelde inrichtingen zijn 
er toe gehouden, bij ongeval of plotselinge ongesteldheid, ter gelegen
heid van de uitvoering van een d ienstcontract aan een van de leden 
van het personeel overkomen, ten opzichte van den getroffene de 
volgende verplichtingen na te leven : 

1° H em de eerste hulprniddelen. alsmede zoo spoedig mogelijk den 

bïjstand te bezorgen van een a rts of van een persoon , die er toe 
bevoegd is hem voor gevaar van verwikkelingen te behoeden; 

2° Hem, in voorkomend geval. een behoorlijk onderkomen te ver
sch affen, in afwachting dat hij zal worden weggebracht: 

3° H em h etzij naar zi jn huis. hetzij naar om 't even welke andere 
voorloopige verblïjfplaats te laten overbrengen . 

Hulpverleeners. 

Art. 3. D e werkgevers. bedrijfshoofden, zaakvoerders of directeurs, 
van de in artikel 5 . alinea 3. van dit beslui t bedoelde inrichtingen 
en wier personeel gewoonlijk minstens vijf en twintig leden telt. 
dienen een persoon aan te duiden, die er toe bevoegd is de eerste 

hulpmiddelen te bezorgen. 

Art. 4. Kan worden beschouwd ais aan de vereischte geschiktheid 
te beantwoorden om de eerste hulpmiddelen te verleenen, ieder 
persoon die, door ~en getuigsch ri ft van een speciale jury, er van zal 
la ten blijken dat hij met vrucht de cursussen van verpleger of van 
hulpverleener zal hebben gevolgd of die, bij gehrek aan vermeld 
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getuigschrift. een omstandig medisch getuigschrift kan voorleggen. 
waarbij word t erkend dat hij aan de vereischten in zake vermelde 
gesch ikth eid voldoet. 

D e arts voor de arbeidsbescherming zal er zich van vergewissen of 
d e door het bedrijfshoofd aangestelde persoon bevoegd is om, in 
afwachting van de medische tusschenkomst, de eerste hulpmiddelen 
toe te dienen, name[ijk wat betreft h et opnemen en verwarmen van 
een gekwetste. het verplaatsen er van, het verbinden met kiemlooze 
snelverbanden, het stremmen van bloeduitstortingen, de te verleenen 
zorgen bij ongeval of ongesteld heid. 

ln de ondememingen waar de arbeiders aan groot gevaar van 
verdrinking, verstikking of aan doodsgevaar door electrischen stroom 
zijn b lootgesteld. zal hij er zich . bovendien , van vergewissen of de 
hulpverleener in staat is de kunstmatige ademha ling doelmatig aan 
te wenden . 

D e arts \'Oor de a rbeidsbescherming dient aan het b edrijfshoofd 
een kaart over te ma ken. waarvan het mode! in bijlage Il van dit 
beslui t wordt vastgesteld. en waarbij erkend wordt da t de aange
stelde persoon aan de vereischten in zake geschïktheid voldoet. 

Vermelde kaart wordt door het bedrïjfsh oofd bewaard, d ie ze aan 
den a rts voor de arbeidsbeschenning van het d is trict terugzendt, wan. 

neer de betrokkene de functies van hulpverleener nie t meer vervult. 
H et bedrijfshoofd zal aan bedoelden • arts terzelfder tijd schriftelijk 
den naam opgeven van den nieuwen litularis van vermelde func:ties. 

V erbandtrommels en aanvullende middelen . 

Art. 5. D e eerste medische hulpmiddelen zullen uit minstens een 
verbandtrommel bestaan, waarvan de in houd in bijlage 1 van d it 
besluit is beschreven en die naar de belangrijkheid , den aard van de 

inrichUng of de exploi tatie. zooals hieronder vermeld. za l versch illen 

a} De verbandtrommel nr 2 wordt opgelegd : 

ln elke in rich ting, a lsmed e op de veranderlijke a rbeidsplaatsen . 
waarvoor den arbeid hetzij het gebru ik van een door een andere 
beweegkracht dan die van menschcn en dieren gedreven ma chine 
n?odig is, hetzij perslud it of persgas. hetzij lichamen. d ie ontvlam
of onlplofbare dampen kunnen a fwerpen , h elzi j nog een smidse of 
ccn vuurhaard voor n ijverheïdsgehruïk worden gèbezigd. 
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b) D e verband trommel nr I wordt opgelegd : 

. . de veranderlijke arbeidsplaalsen. 
ln elke innchtmg, alsmede op ··f 1 d n telt wanneer 

1 J .. k minstens YIJ e e · 
waarvan het personee gewoon IJd· "k 1 ' elde bed rij fsmiddelen 
er van de on der rubriek a van it arti e \ erm 
geen gebru ik wordt gemaakt. 

. bïzondere oevallen. door het 
Art. 6. D e bevoegdc Minisle1· m[5: m t ~oor de a :beidsbeschem1 ing, 

toedoen van den Geneeskundirn icns de exploitatie of de 
aanvullende hulpmiddelen op eggen,_ ~va~neer n e~allen , aan elec
iririch ting de arbeiders aan speci~le. ns1co s van o _g aasontploffing. 
trocu teering, brandwonden. verdnnkmg, overstroommg. " 
cnz .. b lootstelt. 

H ulppost. 

werk cvers, bedrijfshoofden, zaakvoerders of directe~rs 
A rt. 7. De g d· d d t epassing van deze \'erordenmg d . . l r •en ie on er e o ff 

van e mnc 1 mg .h d d d·ge maatreaelen te tre en om ter 
vallen. z11n er oe ge d voor h et toedienen van e 

. . t ou en e noo 1 " d 

h kk d rlsen en van e Id 
besc i. ·ing van e a d k tsten en zieken aangeste e per-
ecrste hulpmiddelen aan e g~ we 

b h J·'k Jokaal te stellen. 
sonen een e oor IJ h . d· te verscha ffen om de handen te 

Z ii d ienen evcneens et noo igc 

wassch en. 

. . . n voor h et Loedienen van de mcdi-
A rt. 8. Indien de mnchf[tmg ccb·. der ingerichte installa lie bcvat 

l de getro . enen iizon b 
sc 1e zorgen aan d I·cht zii·n zich er n aar te ege-d l t m en cr Loc verp 1 
en in ien aats genoe ·d 1 !en of de daarop volgende zorgen te 
ven om de eerste hulpm1 ce Il . cl onder den titel « Hulp-

t b doelde insta al1e aan e l ~mtvangen, moe . e . ·j l van dit besluit sprake, rnorgesc 1reven post », waarvan m br J age 
vereischlen beantwoorden. 

SECTIE JI. ...... Speciale stelsels. 

0 de treinen, trams. aulob~ssen . trekmachind: 
A rt. 9 · P h ·t en over t algemeen, op 1 h t baggersc u1 en , d· en 

Len. ic ers. kk voer- en vaartuigen, 1en 
krach twerktuig voorlgetro. :n 

dd l te bestaan u1t : . 
hulpmi e en l r wanneer het person eel 

a) Een verbandlromme n o 

lcden telt: 

sleepboo
door een 
de eerste 

gcen vijf 
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b) Een verbandtrommel nr J wa h 
leden telt. nneer et personeel minstens vijf 

1 
A rt. t o. Wat de werken betref t \ h 

uchtcaissons dienen geb . d 'oor et uitvoeren waarvan 
delen b t . ez1g . moeten de t d pers-

es aan uzt : eers e me ische hulpmid-

•• 1 o Een in de werkkamer voorhand .. 
w11ze vervaardigd dat de z· k f ekn Z•Jnde reddingstoe tel d k ze e 0 ge. t b . er-
un~en worden geheschen; we ste ar eiders gemakkelijk 

2 Een verbandtrommel waarin b ·t 
trommel nr 2, het materieeÎ en de ~;odn den inhoud van de verband-
me: van zuurstof is bevat; ucten noodig voor het inade-

3 Een recompressiesluis ruim en . . 
gemakkelijk te hergen D 1 . gd · oeg om een zieke en twee hel 
d . eze s uzs zent v t 1 h . pers 

e eene voor het sch tt d an wee uc lsassen voorzien 
inhrengen van gen ~ddenl van e personen, de andere voor he~ 

eesmz e en · zij t . 
warmen lokaal geplaat t I '. h moe m een gemakkelijk te ver-

. s . e ectnsc verI· ht d 
voorzzen zijn, dat een l h zc en van zoo anig toestel 
uur uc taanvoer van ··fr k b k 

en per perso_on mogelijk is. D v11 zg ·u ie ·e meter per 
zooveel mogelijk 180 C b d e temperatuur hinnen d e siuis m t 

D · JI · ena eren oe 
e msta atie van derge]"k I : IJ e s ms . h I 

d
wanneer meer dan anderhalve atmosf zs ec ter s echts verplichtend, 

er werken vereischt i·s eer overdruk voor de u·t . H · 1 voerm11 
et b edrijfshoofd d · t "' 

d h 
zen een p 

on er oud en d d ersoon aan te st Il d · 
d ]·"k . e goe e werking van d e en, ie voor het 

e •J . is; e recompressiesluis 
o Q lk ver.antwoor-

4 p e en werkpost l 
wat het toedienen van de wee personen, die wel op de hoo .. 
en in staat zi1·n de k zorgen aan gekwetsten en . k gte Z1Jn. 

unstmati d h I zie ·en betreft, 
recompressiesluis te h t ge a em a ing toe te 

0 E 
an eeren. passen en d 

5 en hehoorli1·k . e 
k verwarmd en l h I 
·amers, waschtafels ge uc t okaal vo . 

arbeider1'. en rusthedden; dit a lles ter. b orzh·1en van kleer-
esc zkking van de 

A rt. i 1. Üp de arb ·d 1 kk 
knaagdieren en insect ez sp e. ·en, waar door midde! 
den uitgevoerd best en worden verdeJgd of ~ntsm .van blauwzuur, 
verbandtromme,I r aan. de eerste medische h 1 ·eltdbngswerken wor-

n 2, u1t : u pmic elen. huiten 1 
a} E ce 

en tongpincet · 
b . 
) Îien fleschjes kamferolie; 
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c) Een toestel dat, helzij de zuivere buitenlucht of he t noodig 
gas Yoor d e ademhaling aanvoert en waardoor de redder buiten het 
bereik blijft rnn de vergif lige atmosfeer, waarin de hulp <lient verleent; 

d) Gordels met h aak en veiligheidskoord. 

Art. 1 2. ln de hoogovens, de fabrieken van chemische producten 
of in welke andere inrichting ook, waar de arbeiders aari overvloedig 
en plotseling onlwijkendc vergiftige gassen zijn blootgesteld. dienen 
de eerste hulpmiddclen. buiten degene. die in sectie l van dit 
besluit worden voorgeschreven, u it toestellen te bestaan, waarbij het 
aan de redders wordt mogelijk gemaakt, zonder gevaar, in de ver
gif tige almosfeer hulp te verleenen. Deze toestellen moeten ais doel
lreffend erkende maskers zijn. bij voorbeeld. maskers met een geslo
len kring of maskers, die met een bron van samengeperste Iucht in 

verbinding zijn gesteld. 
H et bedrijfshoofd dienl ecp persoon aan te stellen. die voor het 

onderhoud en de goede werking van deze toestellen verantwoorde-

lijk is •. 
Het getal <lier toestellen zal door het toedoen van den Geneeskun

digen Dienst voor de arbeidsbesch~rming door den bevoegden Minis
ler worden vaslgesteld. Zij dienen voorhanden te zijn in de plaats. 

die desnoods het gauwst loegankelijk is. 

Een voldoend aantal helpers dienen geoefend in h et dragen van 
het masker, in het oprichlen van de door de gas getroffenen en in 

het aanwenden van de kunstmatige ademhaling. 

D e noodige maatregelen dienen genomen opdat de h elpers op al 

de arbeidsposten zouden tegenwoordig zi jn. 

A/gemeene bepolingen. 

Art. 13. D e vaststelling en de beteugeling van de inbreuken op 
de bij dit besluit voorziene voorschriften gesch ieden overeenkomstig 
de bepalingen van de wet van 5 Mei 1888 betreffende het toczicht 
over de vergunningsplichtigc inrichlingen. 

Art. 14. De nrtsen voor de arbeidsbescherming worden er mee 
belast over de toepassing van dit besluit te wakcn. 

A rt. 15. Artikel 53 van het konink]ijk besluit van 30 ]'vfaart 1905: 

rirlikel 
43 

van het koninklijk beslu il van 20 November 1906. a rti

kel 33 van het koninklijk hesluit van 15 Januari 1914 . artikel 8 van 
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h et koninkÎijk besluit 22 Maart 1 'k l 
besluit van 8 Februari 19_

9 
en he~2{' ~rtkil:~k 

6
1s 1,·~n het koninkliik 

- Id d .:> onm IJ es mt van 16 Janua. 19.:>2. voorme ' wor en ingetrokken. n 

Art. 16. Onze Minister van Arbeid S . l 
0 M en oc1a e Voo 1 d 

nze inister van Economische Zak M·dd rzorg, a sme e 
leering zijn, . ieder wat h em b t ft bnl, 1 enstand en Ravitail-
dit beslui t. e re ' e ast met de uitvoering van 

Gegeven le Brussel, d~n 13 n Januari 1940. 

LEOPOLD. 

Van Koningswege : 

D e Minisler van Arbeid en Soc1·aJe 
Voorzorg, 

BALT HAZAR. 

De Minister van E h z conomisc e a kcn M·dd d . 1 enstan 
en Ravitailleering, 

G. SAP. 
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BIJLAGE l 

H ulppos/. 

Deze post zal gemakkelijk loegankelijk zijn en u itsluitend voor 
mcdische en heelkundigc zorgen worden voorbehouden. Hij dient 
vochtvrij, behoorlijk verlicht. gelucht. in 't koud seizoen verwarmd 
te zijn en van drinkbaar water voorzien. Het materieel. de pharma
ceutische produclen en de verbandmiddelen, voor de gewone genees
kundige behandelingen en de kleinc heelkundige bewerkingen noo
dig dienen er, in b choorlijk ascptische voorwaarden, voorhanden te 
zijn. 

E r dienl gezorgd voor .een bestendigen geneeskundig gewaar
borgden waakdienst li jdens de werkuren en minstens één uur na het 
cindigen van den arbeid, uitgeoefcnd door een persoon, die de onmis
bare technische kennissen bezil en een proeftijd van minstens zes 
maanden in een hcelkundigc inrichting heeft mede gemaakt. De 
waakdienst moet met het openbaar tclefoonnet aangesloten zijn. 

Samcnstel/;ng der vcrbondtrommels. 

Verbond!rommel n,. o. 

3 kiemlooze snelverbandcn. 

Verbancl!rommel nr t. 

3 kiemloozc snelverbanden pcr groep of groepsgedeelte van vipf 
personen met een maximum van 1 o snelverbanden; 

1 hennelisch sluiten.de flesch met 20 gram met jodium vennengde 
alcohol tegen 1 % of 1 o fleschjes van 1 kubieke centimeter met 
jodium vermengde alcohol leg~n 1 %: 

3 pakken verbandwatlen van 1 o gram; 

.s gaasbanden van 5 centimeter breedte; 

3 fleschjes van t kubiekc ccnlimeter aether. 

De watlen en de gaasbanden mogen door een kiemwerend aan

k!cvend verbandmiddel van 2 cenlimeter breedte worden vervangen. 
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Verbandtrommel nr :.t. 

3 kiemlooze snelverbanden pergroep of groepsgedeelte van virf 
personen met een maximum van lwaalf snelverbanden: 

1 2 cambric-zwachtels van 5 centimeter breedte; 

6 cambric-zwachtels van 1 o centimeter breedte; 

20 pakken van 1 o gram verbandwatten; 

2 doozen. compression van kiemvrij gemaakte gaze; 

1 kiemwerend aanklevend verbandmiddel van 2 centimeter breedle; 

t hermetisch sluitende flesch bevattende 30 gram met jodium 
vermengde alcohol tegen 1 % of 30 fleschjes van 1 kubieke centi
meter met jodium vermengde alcohol tegen 1 % ; 

2 fleschjes van 25 centigram cafeine; 

3 fleschjes van 1 kubieke centimeter aether; 

12 veiligh eidsspelden in een doos of op karton. 

De verbandtrommels dienen van hout of metaal le z·11·n .. t ; z11 moe en 
luchtdicht kunnen worden gesloten. ln voorkomend geval , mag het 
materieel. dat ze moeten bevatten, in een speciale kast worden ge
plaatst, die eveneens luchtdicht moet kunnen worden gesloten. 

De verbandtrommels dienen steeds bereikbaar volledig in een 
volkomen staat van bewaring te zijn, en moeten onmiddel!ijk kunncn 
aangewend worden. · 

Zii dienen van een toelichtingsnota voorzien betreffende de ge
bruikswijze van hun inhoud. De tekst van deze toelichtingsnota luidt 
ais volgt : 

'POELICHINGSNOTA 

. Eerste hulp v66r de aankomsl van den arts. 

l. - NIET BLOEDENDE K\VETSUREN. 

Met zeepwater wasschen; een prop kiemvr·11· ga· t 1 l 
b 

. ze me een zwac üe 
evcstigen. , 

II. - ONTVELLINGEN OF ONBEDUIDENDE K\VETSUREN. 

Indien er zich een ontvelling of een kleine · · d 
h ·d b d . openmg m e opper-

m met een on e uidend bloedverlies vooidoet h h 
1 d d · na et wassc en 

en 1et rogen, van e gekwetste plaats een kle· · d· 
me met JO 1um ver-
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mengde alcohol doortrokken wattenprop op de kwetsuur leggen; de 
gekwetste plaats met een kiemvrij gaasverband en een zwachtel 
bedekken; wanneer de ontvelling of de kleine wonde zich aan de 
vingers of aan de teenen voordoet. mag men in plaats van het ve~
band van met jodium doortrokken watten te bezigen een of twee
maal de kwetsuur met een kiemwerend aanklevend verbandmiddel 

omwindcn. 

lll. - BLOEDENE KvVETSUR~N. 

A/gemeene wenken. 

H et is verboden de wonde te wasschen, ze met de vingeren aan 
le raken of ze met een!g voorwerp, buiten een kiemloos verband. in 

aanraking te brengen. 

A. Eenvoudige wonden of kneuswonden (zonder overvloedig 

bloedverlies ) : 
De zwachtel van het verband ontrollen zonder het gaasverband 

aan te mken; 

Het gaasverband op de wonde leggen en het daarop met den 

zwachlel bevesligen. 

B. Wonclcn met overvloeclig bloedverlies : 

1 ° Bloedvloeiing zonder slraal. 
Een verband ontrollen en het op de wonde aandrukken , zoo noodig 

er twee of drie boven elkander pl~atsen ; 

2° Bloedvloeiing van een !idslagader of van een lidader ( verlies 
van met tusschenpoozen uit de wonde spuitend helderrood bloed : 
slagaderwonde; verlies van zwart bloed : aderwonde) : 

a} Nooit de bloedklonlen die zich in de wonde of bij aanraking 
met de kleeclingstukken zouden hebben gevormd verwijderen; 

b) Het gekwetste !id naar omhoog houden ; 

c) O oor middel van een Iosgemaakt doch niet ontrold verband op 

de wonden drukken en dit er op aanleggen: 

cl) D door middel van een ontrold verband bevestigen; cze prop 
e) A ls h et bloedverlies voortgaat een nieuwe prop bijvoegen en 

voort op de wonde drukken. 
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lV. - KNEUZINGEN. VERSTUIK!NGEN. 
BEENDERBREUKEN. ONTW RICHT!NGEN. 

De gebroken beenderen of de on twrichle ledematcn n iet pogen 
rcch t te maken; 

De kleederen niet afdoen; 

l-let gebroken lidmaat omwinden en onbeweeglijk maken. 

ln geval van wonde : 

D e kleederen niet af rukken; 

Z e derwijze lossnijden of losscheuren dat de wonde bl k oo t ·omt; 
Een zwach tel of meer zwachte ls aanlcggen zooals onder Ill aan-

geduid; 

Het lid onbeweeglijk maken. 

V. - BRAND'v\/ONDEN. 

A lgemeene bepalingen. 

Oegene . d ie een brandwonde heeft 0~.geloopen dient behandeld 
zooals een gekwetsle, dit wi[ zeggen, h11 on tvangt ter plaatse de 
eerste hulpmiddelen en wordt daama t d en spoe igste en oncler de 
b esle voorwaarden. naar den hulppost gebrach t. 

A. Licfile brandwonden. 

Een verband aanleggen zooals onder !Il. § J\, 
aangccluid. 

B. Erge brandwonden. 

1 ° O oor vuur : 

Nooit de kleederen af rukken; 

D e ontb loote gedeelten met zwachtels bedekken . 

D en getroffene in een wann beddelaken wikkel~n 
l-lem door midde l van dekens verwarmen e b 'l ' I 

de koude houden ; n ui en 1e t hereik van 

2° O oor zuren : 

O c met bijtende stoffen doorweekte kle d· t kk f 
e mgs u . ·en a doen· 

De getroffen gedeellen met aseplisch k .. 1 d b 
ni poe er estrooicn· 

3° Door loogen ( potasch , soda, enz. ) : · 

De met bijtende stoffen doorweekte kle cl· l kk 
e mgs u . ·en a fdoen; 

/ 
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Compressen lcggen bevochligd in mel azijn ,·ermengd waler ( een 

fleschjc azijnzuur op ecn li ter gekookl wa ler) : 
4° Voor de b randwonden van het gezicht en van de oogen . door 

het rnur of chemische sloff en leweeggebracht. zich onlhouden de 
kwelsuren , met wat het ook zij. aan le raken. Deze wonden vcrgen 

ccn verzorgd vcrband en de onmicldcl!i jkc overbrenging van den 

r:cLroffenc naar cen plaals, cl ic voor cen gepastc behandeling Len 
volle is ingcri ch t. 

VI. - BEZ\ V!JMINC. STIKK!NC. VERDRINK!NG. 
ELECTROCUTEERING. 

1° D en getroff ene in de open lucht plat op den rug leggen; 
2° Zich daama er eerslens van ,·crgewissen of de openingen der 

adcmhalingsorl!anen, namclijk, de neusgalen. de monel en de keel
holten ,·olkomcn vri j zijn. 

T e clien einde : 
a} D en getroff ene spocdig snu ilen om de neusgalen n ij te ma ken 

rnn slijmen en slof. d ie er zich moelen hebben verzameld; 
b) Den monel openen en de kaaksbeenderen door middel van een 

kurken slop of cen sluk hou l uileenhouden; 
c) D e long met cen cloek ( zakdoek of an der) vastgrijpen en u it

lrekken . . Len cincle zoo mor:e lijk de slijmen en andere stoffen uit den 
monel te verwijderen en het bra kcn u il le lokken; 

d) Haastig met den vinger den monel en de meuskeelholte achlcr 

den mond rein igen. 

!-let is geraa dzaam de drenkel ingen en zij die door slof zijn ver
stikt enkele oogenblikken met hct hoofd naar omlaag Le houden, 
daar in die ongewone hou cling de in de longpijpen ver.rnmelcle s]ij
men en stof zich mcl mecr gcmak verwijcleren : 

3° D e b ewegingen van de udcmhaling vergemakkelijken . 

Î e clien einde : 

a) D en hals Yan a ile hindernis bevrijden (board, clas, fou la rd. 

enz. ) ; 
b) D e kleederen breed open en ( vcst. ondervest, hemd, broek) en 

elken riem 0 f band verwijderen Len einde de horst en den buik van 

van aile hindernis le onlclocn en de wcrking der ademhalingsspieren 

le veroema kkelijken; 

4
o ~Vannecr de d rie voomocmde middelen n icl batcn, zoo spocd ibl 

J
· ·k d ktmstmat iric adcmhaling locpassen; moge 11 · e o 
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5° D e kunstmatige ademhaling voortzelten lot dat de ademha lings
bewegingen terug verschijnen; 

6° Niet opgeven; desnoods uren lang voortdoen en in a ile geval 
lot de komst van den arts; . 

7° A is men over hu]p bescl1ikt. het lichaam en ledematen van 
den getroffene krachtig doen vrijven, in het gelaat doen slaa n met 
een licht vochtig gemaakt doek: 

8° \Vanneer de getroffene begint te ademen, dienen de zorgen 
voortgezet. Hij vergt dan nog bijzondere hulp : 

a} D en getroffene verwarmen met dekens en met krachtige nij
vingen opwekken; 

b) Acht geven op de ademhaling ten eindc onvcrwijld de kunsl
matige adernhaling toe te passen, moeslen de sponlane ademhalings
bewegingen sti l vallen. 

VII. - PLOTSELINGE VERHITTING. 

De kleederen af do en; 

I-let geheel lichaam overvloedig wasschen met koud water; 
Desnoods . de kunstmapge adernhaling toepassen. 

VIII. - VERGIFTIGlNGEN. 

Brakingen verwekken door de keelholtc le kittelen met den vinger. 
een veer, een_ penseel. enz. D ie kittelingen hervatten na veel zou t 
water te h ebb en laten drinken. 

Daarenboven : 

Bij vergiftiging door een zuur : 

ln water geroerd krijtpoeder ingeven ( cen soeplepel krï t d . 
elke 250 gram water). J poe er \ oor 

Bij vergiftiging door een loog ( potasch d ) 
M .. . so a, enz. : 

et az11n verrnengd water ingeven ( 6 lot 8 soe l ] . . . 
liter water). P epe s az11n per 

ln al de vergifligingsgevallen dicnt m t ·Jd ]J··k d 
1 h I · f h c onmi e 11 en a rts te aten a en en, m a wac ting, het volgende ereed . 
digd bij de naaguitspoeling g te zelten . henoo-

Een inspuitbuis: 
Een lrechter; 

Lauw water in overvloed· 
E en weinig olijfolie. . 
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BlJLAGE Il 

Koorl door het bedriif shoofd af le lcueren en waarbii aon den door 
rrn:n ois « l1ulpverleener >>' aangesteldcn persoon de daorloe 
vereischte bevoegdfrnicl wordl erkencl. 

MINISTERIE VAN ARBEID EN SOCIALE VOORZORG 

A/gemecne Direclie voor de Arbeidsbescherming. 

GENEESKUNDIGE DIENST 
( Koninklijk beslu it van 13 Januari 1940.) 

De genaamdc .... ........... ...... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
geboren te . ............... ........... . de11 ... . .. ......... . . . ......... . ........ . 

gchecht aan de firma ................................. .. .. .. .......... . ...... . 

. .... .. .. . .. . ... . .... . ........ straat . nr . . .... , te ...... .. ...... . .. . .. . .. .... . . . 

werd regelmatig aangesteld om. b ij ongesteldheid of ongeval, de 

eersle zorgen toe te d ienen en werd ais bevoegd aangezien om de 
kunstmatige aclemhaling aan te wenden. 

. .... .. . .. .... .... .... den .. ........ . ......... . 

r······················ 

l Fiscaal 
! z~gel 
i_! \"a n 

De Arts uoor de orbeidsbesclrnrming, 

1 5 frank 

j 

N. B. Oe~e kaart dien t cloor het bedrijfshoof d bewaard, die ze 
aan den arts voor de arbeidsbescherining van het district moet terug-

d nneer de aangestelde persoon zijn a mbt van hulpverleener zen en. wa · h · 
· t al vervullen Terzelfder tijd zal h ij hem se rifteliik, den nie meer z · 

naam van den nieuwen tilularis van verrneld ambt opgeven. 

e 
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Koninklijk besluit d.d. 16 Januari 1940 tot voorschrijving van 
de maatregelen bestemd om aan de gekwetsten of zieken 
van de mijnen, graverijen en onderaardsche g'roeven de 
eerste medische hulpmiddelen te verzekeren. 

LEOPOLD Ill. Koning der Belgen . 
/ 

Aan a llen. tegenwoordigen en toekomenden, Heil. 

G elet op de wel rnn 5 Juni 191 1 betreffende de mijnen. gravcrijen 
en groe\·en en inzonderheid op arlikel 15 dier wet luidende ais volgt : 

« A rt. 15. \ \/ at belreft de mijnen . de graverijcn en de ondcraurd
sche groeven. a lsmcdc hun bovengro1. 1,che aanhoorigh eden. voorzicn 
koninklijke beslu ilen in de maalregele11 te ncmen . helzij bij wijzc 
van voorkoming, hetzij in geval van d reigend gernar. zoowel om de 
opcnbare veiligheid. gezondheid en geriefelijkhcid le waarborgcn a is 
mcl het oog op de gaafheid der mijn. de stevighcid der werken, de 
\"eiligh eid en de gczondheid der arbeiders en h et behoud der boven
grondsche eigendommen en bruikbare waleren. 

» Z ij omschrijven· de bevoegdheid der overhedcn . belast met de 
maalregelen van uilvocring en, inzonderheid, zoo daurloe aanlciding 
bcslaat. de schorsing van het bedrijf. het verbod voorloopig le on l
ginnen, zelfs voor een onbepaaldcn lijd, en hel nmbtshalve uilvoercn 
van de noodige werken. 

» Zii bepalen h et verhaal en de waarborgen , waarop de bclang
hcbbcnden recht hebben. D eze besluilen worden genomen na den 
M ijnraad gehoord te hebben en na het advies van den H oogcrcn 
Gezondheidsraad le hebben ingewonnen omlrcnt die, waarbij de 
maatregelen tot beh oud \"an de gezondheid der werklieden worden 
geregeld. 

» Oc werken, mel inbegrip van degene uit te voeren voor de veil ig
h eid der \·oormalige mijnschachlen . binnen de omgrenzing van h et 
\"ergund mijm·eld aanwezig, komen Len laste van den legenwoordigen 
onlginner. zelf s indien deze werken ambtshalve moeten. worden uit
gevoerd krachtens de verordening~n voorzien bij dit artikel. »: 

1-lerzien artikel 8 1 van h et koninklijk besluit van 28 April 1884 
l.1oudende reglement betreffend e de rnijnenonlginning, luidcnde ais 
\'O]gl : 
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« Art. 8 1. De ontginners zi jn er loe gehouden hun inrichtingen 
van geneesmiddelen en de eersle hulpmiddelen rnor de gekwetsten 
Le voorzien . on der naleving van de ondcrrichtingen. die door het 
!VJ;nisteric van Binnenlandschc Zaken zullen worden gegevcn . »: 

Üverwegende dat h et noodig is. in een speciale verorden ing de 
maalregelen voor le schrijven bcstemd om aan de in de mijnen. gra
vcrijen en ondcraardsehe groeven gckwclstc of ziek geYallen arbeiders 
de eerste hulpmiddelen le verzekeren; 

Gelet op h et advies van den M ijnraad; 

Gelet op hcl advies Yan den H oogeren G ezondheidsraad: 

Üp de voordrach t van Ünzen Minister van Economisehe Zaken, 
l' liddensland en Ravi taillccring, alsmede van Ünzen Minister -van 
Arbcicl en Sociale Voorzorg. 

\.Vij hebben beslolen en \ Vij hesluilen : 

Arukel 1. Oezc \"erordcn ing is in de mijnen, gra\·erijen en ondcr
anrdschc groeven . alsmedc in hun bovengrondsche aanhoorigheden 
van toepassing. 

Art. 2. O c werkgevers. bedrijf shoofden. zaahoerders of directeurs 
van de in voorgaand artike l beoogde onlginningen of inrichtingen zijn 
cr toe gchoudcn, bij ongcval of plotselinge ongesteldheid. ter gele

gcnheicl van de uitvoering van een dienslconlract aan een hunner 

werk lieden overkomen, ten opzichte van der.i getroffene de volgende 
vcrplichlingen na le le\·en : 

1 ° hem de cerslc hulpmiddelen. a lsmede zoo spoedig mogelijk den 
bijstand van ccn a rts of van een persoon le bezorgen . d ie cr loe 
bevoegcl is hem voor gevaar van verwikkelingcn te behoeden; 

2° hem, in voorkomend geval. cen bchoorlijk onderhoud te ver
schaffen. in a l"wachting dat hij zal wordcn weggebracht; 

3° hem helzij naar zijn huis, hetzij naar om 't cven welke andere 
voorloopige verblijfplaats le lu len overbrengen. 

I-l ulpverleeners. 

Ar~. 3. D e werkgevers. bedrijfshoofden. zaakvoerders of directeurs 
van de in arlikel 1 van dit besluit bedoelde ontginningen of inrich
tingen d ienen een persoon aan te duiden , d ie er toe b evoegd is d e 
eerste hulpmiddelen te b ezorgen. wanneer in deze inrichtingen . de 
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post waar het grootst aanta l werklieden arbeiden. gewoonli jk. mins
tens vijf en twintig a rbeiders telt. 

Art. 4. Kan worden beschouwd als aan de vereischle geschiklheid 
te beantwoorden om de eerste hulpmiddelen le verleenen, ieder per
soon die , door een getuigschrift van een speciale jury er van zal laten 
blijken dat hij met vrucht de cursussen van verpleger of van hulp
verleener zal hebben gevolgd of die, bij gebrek aan vermeld getuig
schrift. een omstandig medisch getuigschrift kan voorleggen. waarbij 
wordt erkend dal hij aan de vereischten inzake vermelde geschiktheid 
voldoet. 

D e a rts voor de arbeidsbescherming zal er zich van vergewissen 
of de door het bedrijfshoofd aangestelde persoon bevoegd is om, in 
afwachting van de medische tusschenkomst. de eerstc hulprniddelen 
toe te dienen. namelijk. wat betref t het opnemen en verwarmen van 
een gekwetste. het verplaatsen er van. het verbinden met kiemlooze 
snelverbanden, het stremmen van bloeduitstorlingen, de te verleenen 
zorgen bij ongeval of ongesteldheid. 

ln de ondememingen waar de arbeiders aan groot gevaar van ver
drinking, verstikking of aan doodsgevaar door electrischen slroom zijn 
blootgesteld. zal hij er zich, bovendien . van vergewissen of de hulp
verleener in staat i s de kunstmatige ademhaling doelma tig aan te 
wenden. 

De arls voor de arbeidsbescherming dicnt aan het bedrijfshoofd 
cen kaarl over le maken, waarvan het model in bijlage ll van dit 
besluit wordt vastgesteld, en waarbij erkend worclt da t de aange
slelde pcrsoon aan de vereischten inzake geschiktheid voldoet. 

V errnelde kaart wordt door het bedrij fshoofd bewaard. die ze 
aan den a rts voor de arbeidsbescherrning van het district terugzcndt. 
wannecr de betrokkene de functies van hulpverlccner niet meer 
vervult. H et bedrijfshoofd zal aan bedoelden arls terzelfder tijd 
schrifte]ijk den naam opgeven van den nieuwen litularis van ver
melde functies. 

V erbandtrommels en aanuullende middelen. 

A rt. 5. D e eerste medische hulpmiddelen zullen uit minstcns één 
verbandtrommel nr 2 bestaan. waarvan de inhoud in bijlage l van 
dit besluil wordt vaslges teld. 

D e bevoegde Minisler ma~ echlcr door hct locdoen van den 
geneeskundigen dienst voor de arbeidsbeschcrming. in bijzonderc gc-

J 

1 
f 
j 
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vallen aanvullende hulpmiddelen opleggen. wanneer de ont'g inning 
of de inrichting de arbeiders aan speciale risico' s rnn ongeval. aan 
electrocuteering. brandwonden, ,·erdrinking. overstrooming. gasontplof

fing. enz .. blootstelt. 

Hu/ppos/. 

A rt. 6 . De werkgevers. bcdrijfshoofden. zaakvoerd ers of directeurs 
van de ontginningen of inrich tingen. die onder de toepassing van 
deze verordening vallen. zijn er toc gehouden de noodige maatregelen 
te lreffen om ter beschikking van de artsen en van de voor het 
toedienen van de eerste hulpmiddelen aan de gekwetsten en zieken 
aangeste lde personen een behoorlijk lokaa l te stellen. 

Zij dienen eveneens het noodigc te verschaffen om de handen te 

wasschen. 

Art. 7 . Indien de onderneming een voor het toedienen van de 
medische zorgen aan de gelroffenen bijzonder ingerichte installatie 
bevat en indien laatstgenoemden er loe verplicht zijn zich er naar 
te begeven om · de eerste hulpmiddclen of de daarop volgende zor
gen te ontvangen, moet bedoelde installatic aan de onder den titel 
« Hulppost », waarvan in bijlage I van dit bcslui t sprake. voorge
schreven vereischten beanlwoorden. 

Rustkamer. 

Art. 8. ln elkc ondememing van on·dergrondsche werken, die 
· gewoonlijk in den post , waar het groolst aantal werklieden zijn te 

werk gesteld . minder dan honderd werklicdcn telt. daarin de boven
grondsche a rbeiders begrcpen. dicncn de werklied en in de nabijheid 
over cen lokaal te beschikken . voorzicn rnn ccn bed met twee dekens. 
waarop de gekwetste gemakkelijk kan rusten totdat hij wordt "'.egge
b racht. 

Jngeval bedoeld lokaal niet uilsluilcnd ais rustkamer werd voor
behouden, moet het onmiddcll ijk daarloc kunnen worden beslemd. 

A rt. 9. ln elke ondcmcming van ondcrgrondsche werken. die 
gewoonlijk in den post, waar het groolst aan tal werklieden zijn te 
werk gesteld. Len minste honderd wcrklicdcn telt. daarin de bovcn
grondsche arbeiders begrepen . dienen de werklieden . in de nabijheid . 
over een ruslkam er te bcschikken. die aan de inrichtingsvere ischtcn 
moet beantwoorden, zooals in h ijlage 1 van dit besluit wordt bepaald. 
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Indien de onderneming meerde t . . ] l d 
k 

. re on gmnmgszete s te t. mag e 
rust amer n1et meer dan - kil t lk cl :J orne er van e · czer verwijderd zijn. 

Art. 1 o. D e bij de l wec \"Oorgaandc a rlikelen bed ld tk 
m g · 1 d I oc e rus <1mer 

a , m voonwmen ge\·a ais h ] t d · [ 
b ·t d · . h . · li ppos icnsl c oen, wanneer ze. 

UI en c mnc tmgsvereischten. w<1arnan zc t , Id b 
woordt a<1n d ie welkc omlrenl J d ld - moe \ o oen. eant
beschrcven worden. ) C oc en post. in vcnnelde bijlage 

A rl. 1 1. D e onloinners \·~ n de t k l 
b u scen·o e11111 · · h 

oog op het loed ienen van de eersle h l ·J d11n]en moclen met et 
f k 

li pmr e en aa d k 
slcn o zie ·en Cllrsllssen inrich tcn l b l < n e ge ·wet-
d I 

en c 1oevc van h t l 
at zoowe met het bewaken van d d d e personee . 

grondsche werken belast is; deze Cllrsu~s on ergron sche ais boven-
' I en mogen voor ve h ·d 

sleen1w enmijnen gemeenschappelijk zijn. rsc e1 ene 

Aanvullende bepalingen betreffende de d on ergrondsclrn Werken. 

Art. 12. Buiten de bij de arlikclen van 2 t t 
voorgesch reven eerstc hulpmiddelen, d iencn ° t d

1 1 
van dit besluit 

k 
· wa e ond o d h 

wer en betref t. de vo lgcndc bcpalingen nagclccfd . er.,ron se e 

a} iedcr met d e bewaking helastc <1genl d · l b. 
l d !

. · rcn eslend·g 
la en oos o een w<1terdichlen of dcgcliJ"k l k 

1 
cen me-

d . r . 1 1 J d ocgemaa tcn - k 
ne Krem ooze snc venan en bij zich te h ebbcn· za · met 

b) in elken ontginningszelcl. dient d<1arb·· b. 
b d 1 . b [ rJ ovengronds 

an lromme n1 3 esc 1ikbaar le zijn die on ·dd ][··k een, ver-
d 

.h k • m1 e IJ . naar d d 
gron se e wer ·en moet kunnen worden 0 b h e on er-

b 
.. l 1 d verge me t en d· l 

in •J age v<1n it besluit b csch rcven dient Id re, zooa s 
· samengeste ; 

c} op elke betrokken laadplaa ls in de l k l 
in de dieple en op den bO\·enorond sdeen ·o enmijnen . alsmede 

d d 
" van an crc mi1·n 

on ergron sche groeven d ier1l en, gravcrijen en 
men O\·cr ee 1 t k f 

zcil met schachten le heschikke d · 
11 

a wer · o een dek-
k [ 

11 • ie voor hcl b 
ge welslen a s brancard kunnen d· weg rengen Yan 

1enen. 

Afgemeene bepalingen. 

A rt. 13 . D e arlsen voor de j ·J b I 
• 1 .. af)cr s esc 1ermi d . 
\on net m11n wezen worden cr m J [ ng en e mgenieurs 
b l 

. k 1 cc )e asl over d l 
es urt te wa ·en. aa tstgenoe d b c oepass ing van d ·t 
) ) [ 

m en Wat elreFL [ · k 
1 

a en c • \·erme de voorschrif len 1 d < c m a rli ·el 12 litt 
a<1nla l wcrklicden , bedoeld b .. <l. a smke] e Will h et b epalen va~ h ~ 11 e arlr ·c en .,. 8 e 

.J · en 9 aongaat. 

! 
(;. 
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A rt. 14. Afwijkingen van de bepaÙngen van dit besluit voor ter
mijnen van hoogstens drie jaar, die immer na onderzoek kunnen wor
den ingetrokken maar ook worden hemieuwd. rnogen door de hoofd
ingenieurs-directeurs van de rn ijmmondissementen. op ad\·ies van den 
arts voor de arbeidsbesch crming, worden verleend. 

De· bevoegde Minister zal na den inspecteur-generaal van h et 
mijnwezen en den inspccteur-gencraal. hoofd van den medischen 
d ienst voor de arbeidsbcscherming te hebben gehoord. omtrent de 
beroepen waartoe d e beslissingen van de hoofdingenieurs-directeurs 
van de mijnarrondisseme~len hebben aanleiding gegeven . beslissen . 

Art. 15. D e inbreuken op de bepalingen van dit besluit. a lsmede 
de inbreuken op de voorwaarden van de machligingen . die mochten 
verleend zijn om van bedoclde bepalingen a f te wijken, zullen in 
rechten vervolgd en gcvonnist worden overeenkomstig artikelen 39 
en 40 van de wet van 5 Juni 19 1 1 tot aanvulling en wijziging van 
de welten van 21 April 18 1 o en van 2 Mei 1837 betreffende de 
mijnen, graverijen en ondergrondsche groeven (art. 130 en 13 1 van 
de samengevatte mijnenwctten). 

A rt. 16. Artikel 8 1 van het koninklijk besluit van 28 A pril 1884 
houdende reglement betreffende de ontginning der mijnen. wordt 

ingetrokken. 

A rt. 17. O nze M inister van Economische Zaken , Middenstand en 
R avita illeering, alsmede O nze Minister van Arheid en Sociale Voor

zorg zijn. ieder wat hem belrcft. belast met de u itvoering van dit 

besluit. 

Gegeven te Brussel. den 16° J anumi 19-10. 

LEOPOLD. 

Van Koningswegc : 

D e Minisler van Economische Z aken. l'·liddensland 
en Ravitail!eering. 

G. SAP. 

D e Minister van Arbeicl en Sociale V oorzorg. 

BALTHAZAR. 

' . , 
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BIJLAGE l. 

Rustkomer. 

D e ruslkamer <l ien t h b 
desnoods verwarmd le ."-~c l\'lij . d ehoorlijk geluc ht en verlich t en 

. z11n. a sme e van goed drinkwatcr voorzien. 
ln d ie kamer d ] b 1 1enen, a s mo i air e t ] 

den te zijn : n ma eriee · minstcns voorhan-

1 rustbed met lwee dekens· 

t stevige houten of metale~ tafel I 
k d k 

c • waarvan ce a fm et' 
en zijn om er een ge ·wetste op ·t t kk mgen toerei-

k Ut c sl re ··en · 
t ast met lwce geëmailleerde hk ' 

1 h 
wasc ·ommen · d lwec iter in oud: ' te er van minstens 

Zeep: 
Borstels: 
2 bekers; 
6 handdoeken; 

2 5 kiemlooze snelverband . h 
t kilogram kiemloozc F k·n m verse illende a fmetingen; 

5 0 gram; o iemwcrende watlen in pakjes van. 2.5 of 

3 kilogram gewone katocm , ll k 
d 

\a en in pa ·jcs van 'oo 
t meter water ich t linnen· gram: 

2. dozeinen zwachtels in \'~rscldl d r . 
6 d . k . d ' en c a melmgcn ; 

ne anttge oeken « M ayor » m ] 
. van t 25 ang o m b d 

1 2. meters kiemvrij gemaakte gaz . k· P 0 50 ree ; 
fi h e m pa ')es van t t 

J o esc jes aelher van J kub· k . me er; 
fr h

. _ ie e cenllmeler; 
1 o esc 1es ca feme van 2~ cent· ::> 1gram. 

Hulpposl. 

Deze post zal gemakkelijk loegankelïk . ï . 
medische en hcelkundige zorgen d 1 z Jn en mlslu ilend voor 
vochlvrij, hehoorlijk verlich t g 1 lwor . en, voorbehouden. Hij dient 

· · d · e uc 1t, m t koud · 
le z11n en van rinkbaa r wate . l-1 se1zoen verwarmd 

h d 
r voorz1en et mat . I d h 

ceulisc e p ro uclen en de ve b d ·dd .1 enee , e p arma-
r an m1 c en , voor de 

gewone genees-
., 
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kundigc behandclingen en de kleine hcelkundige bewerkingen noodig, 
d ienen cr, in behoor!ijk aseplisch e rnorwaarden voorhanden te zijn. 

E r d ient gezorgd voor ecn bestendigen geneeskundig gewaar
borgden waa kdienst tijdens de werkuren en minstens één uur na het 
eindigen van den arbeid , uitgeoefend door een persoon, die de 
onmisbare lechnisch e kennissen bezi t en .een proeftijd van minstens 
zes maanden in een heelkundigc inrichting h eeft medegemaakt. D e 
waakclienst rnoel mel het openbaar telefoonnet aangesloten zijn. 

Samensle/ling cler verboncltrommels. 

\lerboncftrommel nr 2 . 

3 kiemlooze snek erbanden pcr groep of groepsgedeehe vnn vijf 
werklieden me t een maximum van 1 2. snelverbanden: 

1 2. cambric-zwachtels van 5 cenlimeter breedte; 
G cambric-zwachters van 1 o cenlimeter breedte; 
2.0 pakken van 1 o gram verbandwalten: 
2. doozcn compressen van kicmvrij gcmaakte gaze; 
1 kiemwerend aunklevend verbundmiddel van 2. cen timeler hreed le; 
1 hermetisch sluitende f!esch bevatlcnde 30 gram met jodium \'Cr-

mengde alcohol legen 1 t. h. of 30 fleschjes van 1 kubieke ccntimeter 
mel jodium vermengde alcohol tegen 1 t. h .: 

2. fieschjes van 25 centigram cafeïne; 
3 f!eschjes vun 1 kub ieke ccntimcter aethcr: 
t 2 veiligheidsspelden in een doos of op karton. 

V crbondtrommel ni' 3 . 

2 wollen dekens; 
5 00 gram kiemlooze of kiemwerende watten in pakjes \'an 25 gram; 
6 doozen. die elk t me ter kiemvrij gemuakte gaze bevatlen : 
t 2. zwachtefs van verschillende afmetingen in gehjke deelen \·er-

dceld: 
4 d riekan tige doeken « Muyor » van 1 m 25 Jang op om50 breed: 
5 f!eschjes aeth er van 1 kubieke eentimeter; 
5 fieschjes caféine van 25 centigram. 

O'e verbandtrommels d ienen van hout of metaal te zijn; zij moeten 
luchtdicht kunnen worden gesloten. ln voorkornend geval, rnag h et 
rnalerieel. dat ze moelen bevatten , in een speciale kast worden ge
plaa lst, d ie eveneens luchtdichL moet kunnen worden gesloten. 
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De verbandtrommels dienen steeds bereikbaar, volled ig in een 
volkomen staat van bewaring te zi1·n en moeten ·dd J!··k k · · onm1 e 11 · ·unnen 
aangewend worden. 

Zij dienen van een toelichtinnsnota voor.. b l ff d d 
6 ·k . . h " z1en e re en e e ge-

ru1 sw11ze van un inhoud. De tekst van d t ]· h · ] ·d 
1 1 eze oe 1c tmgsnota u1 t as vo gt : 

(Zie bl. . .. en uolgcnde.} 

--

MINISTER!E VAN ECONOMISCI-IE ZAKEN. 
MlDDENSTAND EN RA VITA ILLEERING 

ONDERGRONDONDERZOEKINGEN 

Koninklijk besluit d.d. 5 Januari 1940 houdende de verplich
ting de ondergrondonderzoekingen te verklaren. - Uitvoe
ringsbesluit. 

LEOPO LD III. Konïng der Belgen. 

Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, I-leil. 

Ge-Jet op het koninklijk besluit dd. 28 November 1939, houdende 
de vcrplichting de ondergrondonderzoekingen te verklaren; 

Gelet inzonderheid op a rtikelen 1 en 2 van bovenvermeld besluit 
beschikkende dat de voorwaarden van de verklaring door koninklijk 
besluit zullen bepaald worden ; 

Gelet op artikel 9 waarbij O nze Minister, binnen wiens bevoegd
h eid het mijnwezen valt. belasl is met de uitvoering van bedoeld 
beslui t; 

Op d e voordracht van Onzen . Minister van Economische Zaken, 
Mïddenstand en Ravilailleering, binnen wiens bevoegdheid h et Mijn
wezen valt. 

\ \/ij hebben besloten en W ij besluiten : 

A rtikel t . De verklaringen van aanvangen alsmede van hervatten 
bij uitbreiding of verdieping van alle uilgravingswerken, met inbegrip 
van allerlei galerijen. putten. sondeeringen en boringen die. zelfs met 
zuiver wetensch appelijke doeleinden uitgevoerd. eene diepte berei
ken ge]ijk aan of van mcer dan dertig meter oncler den natuur]ijken 
bodem. of ve1moede]ijk kunnen bereiken. worden toegestu urd aan 
den Directe~r-Generaal van het Mijnwezen, te Brussel. met u itzon
dering van deze die betrekking hebben op werken uitgevoerd met 
het oog op de onlginning van mijnen, graverijen en ondergrondsche 


