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Beste medewerker, 
 
Gelieve onderstaande vragenlijst zo snel mogelijk in te vullen teneinde de aangifte van uw ongeval 
binnen de 8 kalenderdagen te kunnen overmaken aan onze verzekeringsmaatschappij DVV.  Je 
moet dit document samen met het medisch getuigschrift (in bijlage en in te vullen door de 
behandelende geneesheer) per e-mail, fax of gewoon in het kantoor binnenbrengen t.a.v. Davy De 
Keyzer : Contactgegevens : E-mail  : davy@danika.be 
                                             Fax      : 070/42.98.39  

1. Getroffene 

(08) - Naam en voornaam slachtoffer: ……………………………………………….. 

(18) - Functie in het bedrijf : …………………..………………………………………. 

(18) - Hoelang oefende de getroffene dit beroep in de onderneming uit : 
                  < 1 week  1 week tot 1 maand  1 maand tot 1 jaar  > 1 jaar 

2. Gegevens van het ongeval:  

(21) - Dag van het ongeval: …………………………    datum: ………… uur: …… min: …… 

(22) - Dag van melding a/d werkgever: …………….   datum: …………  uur: …… min: …… 

(23) - Aard van het ongeval:  arbeidsongeval  ongeval op de weg naar of van het werk 

(24) - Werktijdregeling van de getroffene op de dag van het ongeval: 
van : …… u …….  tot  …… u ……  en van  …… u ……  tot  …… u …… 

(25) - Plaats van het ongeval:  
           Adres: ……………………………………………………………… 
 
(26) - Waar bevond de getroffene zich toen het ongeval zich voordeed, beschrijving van 

omgeving of soort locatie (bvb.  woning van de klant, keuken, woonkamer, inkomhal,…) : 
………………………………………………………………………………………………………... 
 
(27) - Omschrijf de algemene activiteit (soort werk of taak) die de getroffene aan het 

verrichten was (bvb. : poetsen, op weg naar het werk, boodschappen doen,…) : 
………………………………………………………………………………………………………... 
 
(28) - Omschrijf gedetailleerd het ongeval dat zich voordeed (precieze omschrijving van 
handeling op dat moment, oorzaak en gevolgen) : 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
(33) - Werd er een proces-verbaal opgesteld of een verhoor afgenomen?  
 Zo ja, door wie? …………………………………… 
 Identificatienummer: ……………………………… 
              Indien mogelijk kopie van proces-verbaal toevoegen. 
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(35) - Vermeld de namen van de getuigen (+ adres indien geen  eigen werknemers):  

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

3. Letsel 

(36) – Hoe is de getroffene (fysiek of psychisch) gewond geraakt?  Beschrijf alle 
verschillende contacten die de verwondingen veroorzaakt hebben? 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

 (37) – Welk(e) letsel(s) heeft het slachtoffer opgelopen? 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

(38) - Welk lichaamsdeel werd verwond? 

………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

4. Verzorging 

(39) - Werden er medische zorgen verstrekt door :  

 
  werkgever                  Functie van de verstrekker : …………………………………. 
  externe geneesheer  Naam & voornaam : …………………………………………... 
                                            Adres : …………………………………………………………..                                        
                                                  Datum: …………  uur: …… min: …… 
  ziekenhuis                 Benaming ziekenhuis : ……………………………………….. 
                                            Adres : ………………………………………………………….. 
                                                  Datum: …………  uur: …… min: …… 

(40) - Omschrijving van de verstrekte zorgen: 
……………………………………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………………………... 

5. Gevolgen 

(42) – Gevolgen van het ongeval :  niet arbeidsongeschikt  tijdelijk arbeidsongeschikt 

(43) – Stopzetting van de beroepsactiviteit : Datum: …………  uur: …… min: …… 

(44) – Datum effectieve werkhervatting : ………………………………….    of  
           vermoedelijke duur arbeidsongeschiktheid : …………….. dagen. 

6. Preventie 

(45) - Welke persoonlijke beschermingsmiddelen droeg de getroffene op het ogenblik 

van het ongeval (schort, werkschoenen,…)? 
………………………………………………………………………………………………………... 

 
Opgesteld door: ……………    Datum: …………..     Handtekening: ………………..……….. 
 
BELANGRIJK : Van zodra de aangifte door de werkgever aan de verzekeringsmaatschappij is 
overgemaakt zullen zij oordelen of uw ongeval al dan niet door hen aanvaard wordt.  U wordt door 
hen op de hoogte gehouden via briefwisseling.  Het is aan te raden om alle documenten omtrent 
ongevalgerelateerde kosten (doktersbezoeken, aankopen apotheker, enz…)  zorgvuldig bij te 
houden en rechtstreeks over te maken aan de verzekering indien zij hiervan in hun briefwisseling 
melding maken. 


