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    Voorwoord 
 

 

Speciaal voor personen die werkzaam zijn in de bouwsector heeft 

Aboma dit cursusboek ‘Veiligheid voor Operationeel 

Leidinggevenden VCA’ (VOL-VCA) ontwikkeld. Dit trainingsboek 

kan zowel voor zelfstudie als voor cursorisch onderwijs worden 

gebruikt. 

 

We hebben ons als doel gesteld om: 

 

 de cursist te attenderen op de risico’s waar hij of zij tijdens het 

bouwproces aan blootgesteld wordt 

 het veiligheidsbewustzijn van de cursist te verhogen door inzicht te 

geven in- en het afwegen ván risico’s die verbonden zijn aan de 

eigen werkzaamheden 

 

VOL-VCA Bouw bestaat uit twee delen: 

 

1. Het eerste deel geeft een algemene uiteenzetting over veiligheid 

met een toespitsing op de bouwsector. Er wordt onder meer 

aandacht besteed aan:  

 risico’s 

 het ontstaan van onveilige situaties  

 de Arbowet  

 het communiceren van veiligheid 

 de werking van gevaarlijke stoffen  

 het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen  

 het werken onder bijzondere omstandigheden 

 

2. In het tweede deel komen de veiligheidsaspecten van de 

verschillende bouwfasen aan de orde; aan elke fase is een compleet 

hoofdstuk gewijd.  

De risico’s en de te treffen voorzorgsmaatregelen worden 

toegelicht aan de hand van de verschillende werkzaamheden die in 

de betreffende fase worden uitgevoerd.  

Het afsluitende hoofdstuk behandelt de voor de bouwsector 

specifieke machines en gereedschappen. 

 

 

De huidige wetgeving op het gebied van veiligheid is steeds meer 

gericht op het kiezen van de meest veilige werkmethode; het is zeer 

wenselijk om al in de voorbereidingsfase de juiste maatregelen te 

treffen! Daarom is dit cursusboek waardevol voor bijvoorbeeld 

uitvoerders en projectleiders, maar zeker ook voor medewerkers die 

de werkzaamheden voorbereiden en/of budgetteren.  

 



   

 

 

 

  

Studiewijzer VOL-VCA 
 
In deze studiewijzer geven we begeleidende informatie en geven we je 

een aantal tips mee; doe er je voordeel mee! 

 

Opbouw 

 
De hoofdstukken 1 t/m 6 gaan over veiligheid in meer algemene zin. 

In de overige hoofdstukken spitsen we het onderwerp veiligheid 

specifiek toe op de bouwsector; hierbij volgen we de verschillende 

fasen in het bouwproces. 

 

Begrippen in de kantlijn 

 

Al lezend en studerend zal het je opvallen dat er in de kantlijn 

begrippen vetgedrukte woorden staan. Het gaat dan over belangrijke begrippen; 

zorg er dus voor dat je de betekenis van deze begrippen goed kent. Op 

deze manier is het ook makkelijker om sommige onderwerpen na te 

zoeken.  

 Daarnaast zijn diverse teksten cursief gedrukt; ook dán gaat het over 

belangrijke onderwerpen. Wees op dat moment dus extra alert! 

 

Vragen en opdrachten 

 
Achter het laatste hoofdstuk staat een proefexamen. Door het maken 

van de vragen ben je actief met de stof bezig en kun je checken of je 

alles hebt begrepen. 

oefendatabase   Daarnaast kun je ook nog gebruik maken van een oefendatabase; deze 

   kun je vinden op  

 

www.aboma-oefenvragen.nl 
 

Zo krijg je een indruk van de te verwachten examenvragen.  

Let op! Met alléén het maken van deze oefenvragen loop je kans om 

te zakken voor het examen. Bestudeer dus ook dit leerboek! 
 

Examen 

 
Het examen bestaat uit 70 meerkeuzevragen; je krijgt 75 minuten de 

tijd om ze te beantwoorden. 

Als je geslaagd bent krijg je het diploma Veiligheid voor Operationeel 

Leidinggevenden VCA (VOL-VCA); Dit diploma is 10 jaar geldig.  

 

Aboma wenst je veel succes bij het bestuderen van het 

cursusmateriaal!  

 

http://www.aboma-oefenvragen.nl/


   

 

 

 

  

 
Toetstermen ‘VOL-VCA' 

 
Tijdens het examen krijg je vragen over de onderstaande 

onderwerpen. Bijvoorbeeld: van de 70 vragen krijg je er 8 die over 

preventie gaan.  

 

 

Toetsmatrijs 

 
 

 
   

                                 

 

 

 

  

 

Onderwerp vragen 

 

Voorbereiden, bespreken en inspecteren van de werkzaamheden 

Regelgeving en veiligheidsregels 11 

Veiligheid, overleg en inspecties 5 

Preventie  8 

 

Uitvoeren van werkzaamheden 

Werkplek 6 

Persoonlijke beschermingsmiddelen 4 

Arbeidsmiddelen 6 

Specifieke werkzaamheden en omstandigheden 9 

 

Beheersen van specifieke gevaren 

Gevaarlijke stoffen 7 

Elektriciteit en straling 4 

Brand en explosie 5 

 

Beheersen van incidenten en noodsituaties 

Ongevallen 2 

Noodsituaties 3 



Inhoudsopgave VOL 

 

 

  

Algemeen deel 
 

Hoofdstuk 1 Veiligheid 

1. Inleiding 

2. Risico, veiligheid en ongeval 

2.1 Risicobeheersing 

2.2 Ongevallenonderzoek 

2.3 Ongevallenonderzoek op het bedrijf 

3. Risico theorieën 

3.1 De ongevallen piramide 

3.2 De oorzaak-gevolgreeks 

3.3 De ongevalsketen van Lateiner 

3.4 De relatieve kwantitatieve risico- 

classificering 

4. Bedrijfshulpverlening  

4.1 Hulp bieden bij ongevallen met letsel 

4.2 Hulp bij brandletsel 

4.3 Hulp bij elektrocutie 

5. Afhandelen van ongevallen  

6. Ongevalspreventie 

7. Gezondheid 

 

 

Hoofdstuk 2 Wetgeving 

1. Inleiding 

2. Geschiedenis 

3. Europese regelgeving 

3.1 Kaderrichtlijn 

3.2 Machines 

3.3 Algemene voorschriften arbeidsmiddelen 

3.4 Richtlijn TMB (bouwprocesbesluit) 

3.5 Besluit PBM 

4. Arbeidsomstandigheden 

4.1 De Arbowet 

4.2 Verplichtingen werkgever  

4.3 Verplichtingen en rechten werknemer 

4.4 Risico Inventarisatie & Evaluatie 

4.5 Taakrisico analyse 

4.6 Het Arbobesluit en – regeling 

4.7 AI-bladen 

4.8 De Arbeidstijdenwet 

4.9 Wetgeving inzake uitzendwerk 

4.10 Taken van de operationeel leidinggevende 

5. Milieuwetgeving 

6. Toezichthoudende en deskundige instanties 

6.1 De Arbeidsinspectie 

6.2 De certificerende instelling 

 

 
Hoofdstuk 3 Gevaarlijke stoffen 

1. Inleiding 

2. Omgaan met gevaarlijke stoffen 

3. Medisch onderzoek 

4. Opname van gevaarlijke stoffen 

 

 

 

 

 

 

5. Maatregelen om risico’s te beperken 

6. Verpakking, opslag en transport 

7. Het effect van verschillende gevaarlijke stoffen 

8. Grenswaarde 

9. Veilig werken met gevaarlijke stoffen 

 

 

Hoofdstuk 4 Communicatie en overleg 

1. Inleiding 

2. Overleg 

3. Voorlichting en onderricht 

4. Motivatie en samenwerking  

4.1 Motiveren volgens Burkhardt 

4.2 Samenwerken 

5. Gedrag en veiligheid 

6. Werkplekinspecties en observatierondes 

7. Toezichthoudende taken 

8. Communicatiemiddelen 

9. Gebods- en verbodsborden 

10. Bedrijfsnood- en calamiteitenplan  

 

 

Hoofdstuk 5 PBM’s 

1. Inleiding 

2. De arbeidshygiënische strategie 

3. Oogbescherming en verlichting 

4. Gehoorbescherming 

5. Adembescherming 

6. Hoofdbescherming 

7. Arm- en handbescherming 

8. Voetbescherming 

9. Lichaamsbescherming 

10. Valbescherming 

11. Reddingsmiddelen 

12. Ergonomie 

 

 

Hoofdstuk 6 Bijzondere omstandigheden 

1. Inleiding 

2. Veiligheidsregels 

2.1 Algemene veiligheidsregels 

2.2 Specifieke veiligheidsregels 

2.3 Werkvergunningen 

2.4 Heetwerkwacht 

2.5 Steekflenzen 

3. Werken in besloten ruimten 

3.1 Risico’s 

3.2 Eisen 

4. Werken met elektriciteit (theorie) 

5. Brandgevaar 

6. Vlampunt bij vloeistoffen 

7. Explosie gevaar bij gassen en dampen 

 



Inhoudsopgave bouw 

 

 

 

  

Bouwdeel 
 

Hoofdstuk 7 Slopen en renoveren 

1. Inleiding 

2. Stof: het grootste gevaar bij slopen 

3. Drie stappen bij het tegengaan van stofvorming 

4. Slopen voor renovatiewerkzaamheden 

5. Afbouw en renovatie 

 

 

Hoofdstuk 8 De bouwplaatsinrichting 

1. Inleiding 

2. Bodemgesteldheid 

2.1 Kabels, leidingen en riolering 

2.2 Verontreinigde grond 

2.3 Drainage en bronbemaling 

3. Bouwterrein 

3.1 Afmetingen van het terrein 

3.2 Toegang 

3.3 Verkeer en wegen 

3.4 Transport 

3.5 Opslag 

3.6 Orde & netheid 

3.7 Keten 

3.8 Struikelen, vallen en verstappen in de 

bouw 

3.9 Afval en milieu 

4. Elektriciteit op de bouwplaats 

5. Werkhouding 

6. Weersomstandigheden 

 

 

Hoofdstuk 9 Fundering en casco 

1. Inleiding 

2. Onveilige bouwfase 

3. Funderingswerkzaamheden 

3.1 Ontgraven 

3.2 Damwand 

3.3 Heipalen 

3.4 Mechanisch breken 

3.5 Betonijzer vlechten 

3.6 Bekisten en ontkisten 

4. Hijsen en heffen 

4.1 Hijskranen 

4.2 Mobiele- en torenkranen 

4.3 Hijsvoorzieningen 

4.4 Staalkabels 

4.5 Kettingwerk 

4.6 Takels 

4.7 Hijsbanden/lengen 

5. Cascobouw/ruwbouw 

5.1 Tunnelbekisting 

5.2 Prefab-elementen 

5.3 Staalconstructies 

5.4 Kanaalplaatvloeren 

6. Trapgaten en liftschachten 

7. Vorkheftrucks 

 

 
Hoofdstuk 10 Dak- en gevelwerk 

1. Inleiding 

2. Hulpmiddelen bij het werken op hoogte 

2.1 Randbeveiliging 

2.2 Vangnetten 

3. Dakwerkzaamheden 

3.1 Timmerwerk 

3.2 Afschot- en isolatielaag 

3.3 Stalen dakplaten 

3.4 Dakbedekking 

3.5 Schuine daken 

4. Hulpmiddelen voor de gevel 

4.1 Stalen steigers 

4.2 Hefsteigers 

4.3 Verplaatsbare hangsteigers 

4.4 Rolsteigers 

4.5 Hoogwerkers 

4.6 Ladders en trappen 

4.7 Werkbakken voor personen 

4.8 Bouwlift 

4.9 Personenlift 

4.10 Verreiker  

5. Gevelwerk 

5.1 Metsel- en voegwerk 

5.2 Kozijnen en glas 

5.3 Stalen gevelbeplating 

5.4 Glasvliesgevel 

 

 

Hoofdstuk 11 Bouwmaterieel 

1. Inleiding 

2. De machinale werkplaats 

2.1 Vast opgestelde slijpmachine 

2.2 Zaagmachines 

2.3 De bouwcirkelzaagmachine 

2.4 Schaven en frezen 

2.5 Afzuiginstallatie 

2.6 Vaste machines 

2.7 Dodemansknop/ nullastschakelaar 

3. Handgereedschappen 

4. Handgereedschappen met aandrijving 

4.1 Elektrisch handgereedschap 

4.2 Pneumatisch handgereedschap 

4.3 De motorkettingzaag 

4.4 De handcirkelzaag 

4.5 Nagel-, nietmachine 

5. Lassen 

6. Materieelkeuring 

 

Hoofdstuk 12  

Afkortingen lijst 
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     1. Inleiding 
    Ben je weleens naar een het circus geweest? Acrobaten dragen altijd 

een vanggordel bij het verrichten van hun kunsten. In de bouw hebben 

veel medewerkers tijdens het werken op (grote) hoogte vaak níet zo’n 

gordel om…Waarom zou je eigenlijk naar het circus gaan en veel geld 

voor een kaartje neertellen? Op de bouw is het toch veel spannender?  

 

    Als er op de bouw een ongeluk gebeurt heeft dat vaak grote gevolgen. 

Op onderstaande foto bijvoorbeeld zie je dat het flink mis kan gaan.  
     

 

Vijf bouwvakkers zijn licht gewond geraakt toen het gebouw waarin zij 

werkten plots instortte. De mannen waren beton aan het storten op de tweede 

etage. Er is toen iets misgegaan. Daardoor stortte een deel van de tweede 

verdieping in en werden een drietal pilaren meegetrokken. De bouwvakkers 

vielen met vloer en al enkele meters. Hun verwondingen bleken mee te 

vallen. De Arbeidsinspectie stelt een onderzoek in. 

    Bron: Cobouw, 142e jaargang, nummer 55         foto: Marcel Israël 

 

    Gelukkig viel in dit geval het letsel van de bouwvakkers mee. Maar 

met zo’n ravage kun je niet verder bouwen, er moet eerst opgeruimd 

worden. En er moeten nieuwe vloeren, kolommen, etc. worden 

besteld! Het kost behalve pijn van bouwvakkers extra werkdruk voor 

de uitvoerder, geld voor de aannemer en tijd voor de opdrachtgever.  

     

    Om de arbeidsomstandigheden te kunnen verbeteren is het belangrijk 

dat je je bewust bent van de risico’s die op de werkplek voorkomen. 

Op die manier kun je deze zoveel mogelijk voorkomen en het werk zo 

veilig en gezond mogelijk aanpakken. Hoe groot zijn de risico’s in de 

bouw eigenlijk? Dat onderwerp gaan we in dit hoofdstuk bespreken. 

     

    Vervolgens zullen de begrippen risico, ongeval en veiligheid worden 

besproken. Er wordt uitgelegd hoe je ongevallen kunt voorkomen of 

hoe je kunt verhinderen dat deze tot ernstig letsel of schade leiden.  

     

    Tenslotte worden de te zetten stappen bij bedrijfsongevallen 

behandeld. 
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2. Risico’s, veiligheid en ongevallen 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Circus in Amsterdam 

 

    Risico 

risico    Onder risico wordt verstaan: de kans op een ongewenst effect bij het 

uitvoeren van een activiteit. 

 

    Zo’n ongewenst effect kan een ongeval, schade of letsel zijn. Volgens 

‘de dikke Van Dale’ is een risico: het gevaar voor schade of verlies. 

Met andere woorden: risico is de káns dat er iets misgaat. 

 

Het volgende schema geeft aan dat risico afhangt van kans en effect:  

 

 

 

    Twee voorbeelden: 

 Als er veel rommel op de bouwplaats ligt neemt de kans dat je 

struikelt toe. Je loopt dus een groter risico. Als je in de buurt 

van stekeinden of een sleuf loopt, er veel troep ligt en je valt, 

is het effect groter. Dus bij rommel naast een sleuf of 

fundering loop je nóg meer risico dan bij rommel op de 

bouwplaats. 

 Een groot risico in de bouw is het vallen van hoogte. Je kunt 

het risico verminderen door de kans op vallen te verkleinen 

met het laten aanbrengen van een goede leuning, of het effect 

van vallen te verminderen door vangnetten op te hangen. 

 

    Risico’s kun je globaal in 3 groepen verdelen: 

 Veiligheidsrisico’s: kunnen leiden tot acuut letsel (brand, 

explosie, vallen, vergiftiging, e.d.) 

 Gezondheidsrisico’s: kunnen op termijn leiden tot 

gezondheidsproblemen (doofheid, rugklachten, kanker e.d.) 

 Welzijnsrisico’s: kunnen acuut of op termijn leiden tot 

geestelijke klachten (stress, trauma, overspannen e.d.) 

 

RISICO = KANS x EFFECT     
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Veiligheid 

geen risico   Veiligheid betekent: de situatie waarin je geen risico loopt op letsel of 

schade. Maar risico’s zijn nooit volledig uit te sluiten. Daarom moet je 

er bewust mee omgaan. 

 

onveilige situatie  Een onveilige situatie is een situatie waarin niet voldaan wordt aan de 

voorwaarden van veilig werken. Je kunt denken aan de volgende 

situaties:  

 geblokkeerde vluchtwegen 

 onvoldoende verlichting op de bouwplaats 

 apparatuur is niet of onvoldoende beveiligd 

 een steigerdeel in een steigervloer ontbreekt 

 dakrandbeveiliging ontbreekt 

 

preventie  Preventie is een ander woord voor het voorkomen van onveilige 

handelingen en onveilige situaties. 

 Er moeten maatregelen worden genomen om risico’s te 

voorkomen verminderen. Hierbij moet je erop gericht zijn te voorkomen dat 

 het risico toeneemt 

 een ongeval plaatsvindt 

 gezondheidsschade optreedt 

 milieuschade optreedt 

 

Bij het nemen van preventiemaatregelen hanteer je de volgorde van de 

arbeidshygiënische strategie. Dit onderwerp wordt in andere 

hoofdstukken verder behandeld, maar hier alvast even in het kort:  

1. bronaanpak 

2. collectieve bescherming 

3. individuele bescherming 

4. persoonlijke beschermingsmiddelen 

 

onveilige handelingen  Onveilige handelingen zijn handelingen die mensen uitvoeren  

    waardoor de veiligheid van henzelf en van anderen in gevaar komt.  

    Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer iemand ‘de stoere bink’ wil 

uithangen en zich dan niet aan de veiligheidsvoorschriften houdt, 

bijvoorbeeld door het niet dragen van een veiligheidsbril tijdens het 

slijpen van een beitel; oogbeschadiging kan het gevolg zijn!  

    Zorg ervoor dat de slijpbril naast de slijpmachine hangt, zodat je die 

direct kunt gebruiken. 

    Vermijd onveilige situaties en onveilige handelingen. Op die manier 

voorkom je ongevallen of bijna-ongevallen. Onveilige handelingen 

neem je weg door: 

 de oorzaak te verwijderen 

 afschermen en beveiligen 

 waarschuwen 

 anderen in te schakelen 

 

acties    Je moet de volgende acties ondernemen bij onveilige handelingen: 

 dit melden aan hiërarchische leidinggevende (uitvoerder) 

 (laten) stoppen van de werkzaamheden. 
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(bijna)-ongeval  Ongeval en bijna-ongeval 
    Bij bedrijfsongevallen is er verschil tussen een ongeval en een  

   bijna-ongeval. Een ongeval is een ongewilde gebeurtenis met schade 

of letsel als gevolg; een bijna-ongeval is een ongewilde gebeurtenis 

zonder schade of letsel, waarbij wel kans was op schade of letsel. 

    Zowel ongevallen als bijna-ongevallen zijn het gevolg van onveilige 

situaties of onveilige handelingen. 

    Naast deze 2 soorten bedrijfsongevallen onderscheiden we nog een 

derde categorie: incident. Dit is een ongewenste gebeurtenis met of 

zonder schade of letsel.  

 

 3. Risicotheorieën  

Om risico’s te analyseren zijn een aantal methoden bedacht; hiermee 

ongevallen verklaren kun je proberen om het ontstaan van ongevallen te verklaren. In deze 

paragraaf komen drie van zulke theorieën aan de orde: de 

ijsbergtheorie, de oorzaak-gevolgreeks en de ongevalsketen van 

Lateiner. 

 

3.1 De IJsbergtheorie/ongevallen piramide 

alleen top zichtbaar Bij een ijsberg zien we alleen de top boven het water uitsteken; het 

grootste deel bevindt zich ónder water. Uit verschillende onderzoeken 

is gebleken dat één dodelijk ongeval het droevige resultaat is van  

 ongeveer 30.000 soortgelijke gevaren die geen of minder dramatische 

gevolgen hadden. Het topje van de ijsberg is een signaal… 

 

 

De IJsbergtheorie/ongevallenpiramide gaat er globaal van uit dat er 

steeds 1/10 deel overblijft. 1 zieke werknemer met een versleten rug 

kan dus een indicatie zijn voor 10 werknemers met rugklachten zonder 

verzuim en 100 werknemers die op termijn rugklachten gaan krijgen. 

Het beleid moet gaan over het voorkomen én bestrijden van 

ongevallen!  

 

 

 

 

Voorbeeld 

Op een onvoldoende opgeruimde bouwplaats is het risico van 

struikelen aanwezig. Dagelijks zijn er tienduizenden werknemers 

die daadwerkelijk struikelen. Hierbij lopen duizenden werknemers 

letsel op; honderden hebben ziekteverzuim als gevolg. Tientallen 

lopen letsel op met langdurig verzuim, bijvoorbeeld een gebroken 

pols. Enkelen vallen bijvoorbeeld in stekeinden en raken blijvend 

invalide. Statistisch gezien komt er één te overlijden. 
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3.2 De oorzaak-gevolgreeks 

Er zijn altijd wel verschillende oorzaken aan te wijzen, ook op 

verschillende niveaus, die leiden tot een bepaald incident. De 

opmerking dat een ongeval toevallig plaatsvindt is ‘je kop in het zand 

steken’. Het te voeren beleid moet daarom ook op verschillende 

niveaus (management, leidinggevenden, uitvoerenden) gericht zijn. 

 

De oorzaken-gevolgenreeks bestaat uit vijf fasen  

1: Achtergrond 

2: Menselijk falen 

3: Onveilige handelingen en/of situaties 

4: Ongeval 

5: Letsel en/of schade 

 

Bij de oorzaak-gevolgreeks wordt onderscheid gemaakt tussen drie  

aanwijsbare oorzaken  soorten van aanwijsbare oorzaken: 

 gebrek aan beheersing 

 basisoorzaken 

 directe oorzaken 

 

Gebrek aan beheersing 

De oorzaak-gevolgreeks legt de verantwoordelijkheid voor het 

ontstaan van ongevallen bij het management. De leidinggevende mag 

het onveilige gedrag van een werknemer niet accepteren. Beheersing  

beheersing    is één van de vier belangrijkste functies die je als leidinggevende hebt: 

 plannen 

 organiseren 

 leidinggeven 

 beheersen 

 

Als de beheersing ontbreekt, geef je ruimte aan factoren die leiden tot 

het begin van een oorzaak-gevolgreeks, wat uiteindelijk tot schade of 

letsel leidt.  

gebrek aan beheersing  Er zijn drie oorzaken voor gebrek aan beheersing: 

1. onvoldoende activiteiten ter voorkoming van incidenten 

2. onvoldoende richtlijnen voor preventie/repressie 

3. het niet naleven van duidelijke richtlijnen 

 

Basisoorzaken 
Basisoorzaken verdelen we in persoonlijke factoren en taakfactoren. 

persoonlijke factoren Persoonlijke factoren zijn bijvoorbeeld onvoldoende kennis, ervaring, 

aandacht en motivatie. 

 

taakfactoren  Taakfactoren zijn bijvoorbeeld: 

 onvoldoende/onjuiste leiding en toezicht 

 onjuiste werkmethode 

 het niet aanwezig zijn van benodigde apparatuur/gereedschap 

 onvoldoende tijd voor de werkzaamheden krijgen 

 onvoldoende onderhoud aan machines/apparatuur 
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Directe oorzaken 

De directe oorzaken verdelen we in handelingen en condities. 

afwijkende handelingen Voorbeelden van afwijkende handelingen zijn: 

 werken zonder bevoegdheid 

 wegnemen of buiten werking stellen van beveiligingen 

 gereedschap en machines onjuist gebruiken 

 PBM niet gebruiken 

 ergonomisch onverantwoord werken 

 kapot gereedschap gebruiken 

 

afwijkende condities Voorbeelden van afwijkende condities (randvoorwaarden) zijn: 

 ontoereikend noodplan/alarmprocedure 

 onvoldoende bescherming op machines 

 onvoldoende PBM beschikbaar 

 brand- en explosiegevaar 

 teveel lawaai, te weinig verlichting 

 onvoldoende ventilatie of onjuiste temperatuur 

 

 Zoals in het vervolg verder zal worden uitgelegd, mag het duidelijk 

zijn dat incidenten gemeld moeten worden. En in de bestrijding van 

directe en indirecte oorzaken doe je er goed aan om ook onveilige 

handelingen te melden. Niet om mensen af te rekenen, maar om de 

belangen van werkgever en werknemers veilig te stellen! Hierbij heeft 

een leidinggevende een gezonde dosis zelfkritiek nodig. 

 Als een onveilige handeling of situatie is voorgekomen moet het 

management (of de arbocoördinator) de volgende vragen stellen: 

 waarom deed zich een onveilige handeling voor? 

 hoe kon een onveilige situatie ontstaan? 

 welk gebrek aan toezicht/leiding liet dit toe? 

 hoe kunnen we dit in het vervolg voorkomen? 

 

Massale bouw Las Vegas eist tol: drie 

doden in 'Venetië' 
DEN HAAG – Het 

recordaantal nieuwe casino's 

dat in Las Vegas in aanbouw 

is, heeft een record aantal 

ongelukken opgeleverd. Bij de 

bouw van een namaak-Venetië 

vielen al drie doden. 

 

Ooit kwamen de inkomsten van 

Las Vegas grotendeels uit het 
gokken. Bezoekers kregen hun 

onderdak en eten erbij cadeau 

voor een zacht prijsje. Die trend 
is omgeslagen. Het eten, drinken 

en slapen levert nu bijna 

driekwart van de inkomsten. Om 
publiek te trekken zijn het 

afgelopen decennium tal van 

nieuwe 'thema-resorts' gebouwd, 
combinaties van een hotel en 

casino met een specifiek thema. 
De skyline van New York is er 

nagebouwd, er is een piramide te  

 

vinden, in aanbouw is een 
Eiffeltoren op half formaat, de 

replica van het Venetiaanse 

Dogenpaleis vordert gestaag en er 
liggen nog tal van plannen klaar. 

Het aantal hotelkamers zal dit jaar 

met 15.000 groeien tot meer dan 

125.000. 

 

Golf aan nieuwbouw 

Het Amerikaanse Engineering 

News-Record meldt dat deze golf 

aan nieuw ook heeft geleid tot het 
grootste aantal doden op een 

project in die stad. Sinds het begin 

van de bouw in april 1997 van het 
namaak-Venetië – een project van 

585.000 vierkante meter met 3000 

hotelkamers – zijn daar al drie 
doden te betreuren. Aannemer 

LMB ontkent dat het strikte 
contract tot onbillijkheid leidt. Het 

complex van vijfendertig ver- 

diepingen moet deze maand gereed 
zijn tegen een 'harde' prijs van 624 

miljoen dollar. Uitstel kost de 

bouwer 200.000 dollar per dag. Om 
de eindstreep op tijd te halen zijn 

extra ploegendiensten ingezet. 

Opmerkelijk is dat de bouw van een 

vergelijkbaar project met een veel 

minder strikt contract juist 

buitengewoon soepel verloopt. 
Aannemer Perini ligt op schema bij 

de bouw van de Eiffeltoren en het 

bijbehorende hotel met 2900 kamers, 
een project van 530 miljoen dollar. 

Het contract laat ruimte voor meer- 

en minderwerk en kent geen 
strafclausule voor te late oplevering. 

De opdrachtgever verplichtte 

zichzelf rekeningen van de 
hoofdaannemer binnen twee dagen 

te betalen, zodat onderaannemers 
binnen zeven dagen hun geld 

krijgen. 

In de VS gaat ook weleens wat mis…Bron: Cobouw juni 2000 
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 3.3 De ongevalsketen van Lateiner 

Lateiner   De Amerikaanse veiligheidsdeskundige A.R. Lateiner gaat ervan uit 

dat letsel nooit vanzelf ontstaat maar een resultaat is van een oorzaak-

gevolgketen. De definitie van een ongeval zoals we die eerder hebben 

geleerd is: een ongewilde gebeurtenis met schade of letsel tot gevolg.  

    Vergelijk deze eens met de definitie die Lateiner heeft bedacht: 

    Een ongeval is een ongewilde gebeurtenis, veroorzaakt door een 

onveilige handeling en/of onveilige situatie met schade en/of letsel. 

    Je ziet dus dat volgens Lateiner de mens een actieve rol speelt bij een 

ongeval, omdat hij zegt dat de ongewilde gebeurtenis is ‘veroorzaakt 

door een onveilige handeling en/of onveilige situatie’. En daar zijn 

mensen verantwoordelijk voor. 

 

ongevalsketen Lateiner  Lateiner heeft bestudeerd hoe mensen zich gedragen en maakt  

    onderscheid tussen vijf verschillende schakels die een kettingreactie 

veroorzaken: 
 

 

 
figuur 1. De ongevalsketen van Lateiner 

 

    Elke schakel veroorzaakt de volgende schakel. Oftewel: elke schakel 

is het gevolg van de voorafgaande schakel(s). Het is net als met 

dominostenen; als je de eerste een zetje geeft vallen ze allemaal om. 

 

AMOOL   Je kunt deze ongevalsketen ook een vijf stappenplan noemen. Daarbij 

moet je als het ware ‘terugdenken’: er is Letsel of schade (5). Hoe 

komt dat? Die is veroorzaakt door een Ongeval (4). Het ongeval komt 

niet vanzelf, maar door een Onveilige situatie en/of handeling (3). 

Deze situatie of handeling is meestal het gevolg van Menselijk falen 

(2) en dat is ook vaak weer een combinatie van factoren, kortom de 

Achtergrond ervan (1). 

 

Voorbeeld 

1) Jan is bezig op het dak. Het gaat plotseling hard regenen. Jan moet 

wat eerder naar huis om zijn dochter van school te halen. 

2) Daarom legt hij snel een stuk zeil over het gat en gaat weg. 

3) De volgende dag is zijn collega Henk eerder op het werk dan Jan. 

Henk loopt naar de schoorsteen toe om verder te gaan waar hij 

eergisteren was gebleven. 

4) Henk loopt over het zeil… 

5) …en zakt er doorheen. Na 10 minuten komt de ambulance ter 

plaatse. De verplegers zien dat Henk’s been gebroken is. 

 

    We zullen nu de 5 schakels uit de ongevalsketen van Lateiner aan de 

hand van bovenstaand voorbeeld verder bespreken. 

 

 

(2) 

 

menselijk 

falen 
 

 

(3) 

onveilige 

situatie 

en/of 

handeling 
 

 

(4) 

 

ongeval 
 

 

(1) 

 

achter-

grond 

 
 

(5) 

letsel 

en/of 

schade 
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(1) 

 

achter-

grond 

 
 

 

    Schakel 1: Achtergrond 

    Wat was nu de achtergrond van het menselijk falen in het voorbeeld 

van het ongeluk dat Henk overkwam? Er speelden drie zaken mee:  

    Jan had haast, want het was aan het eind van de werkdag, hij moest 

vroeg weg en het begon plotseling te regenen. Eigenlijk had Jan het 

gat met hout moeten afdekken en daarna het zeil er pas overheen 

moeten leggen, maar daar had hij geen tijd meer voor (of geen zin 

meer in).  

    Je kunt ook zeggen dat Henk niet bepaald aan het opletten was. Had 

hij zijn gedachten er niet bij omdat hij ruzie had over zijn vrije dag? 

Hier zou je veel dingen kunnen invullen.  

    Al dit soort zaken bij elkaar noemen we de achtergrond van het 

menselijk falen, stap of schakel 1. 

 

    Vijf soorten achtergrond zijn: 

1. Privé-omstandigheden 

 Iemand is niet met zijn gedachten bij het werk omdat hij 

bijvoorbeeld moeilijkheden thuis heeft, of simpelweg omdat 

hij haast heeft om een kind van school te halen. 

2. Persoonlijkheid/karakter 

 Een gemakzuchtig persoon zal het misschien niet zo nauw 

nemen met veiligheidsvoorschriften. 

3. Eerdere werkervaringen 

 Wanneer je bijvoorbeeld bij een bedrijf hebt gewerkt waar 

men veiligheid niet zo belangrijk vond zul je gewend zijn om 

zelf ook minder veilig te werken. 

4. Opleiding 

 Als je niet over de juiste opleiding beschikt kan dit ook tot 

onveilig werken leiden. Je weet niet beter (onwetendheid). 

5. De werkomstandigheden binnen het bedrijf. 

 Hierbij kun je denken aan tijdsdruk, werksfeer, organisatie 

van het werk, werkmethoden, welke acties worden genomen 

bij regen, voorlichting en onderricht, de manier waarop je 

leidinggeeft enzovoorts. 

 

    Schakel 2: Menselijk falen 
    De oorzaken van onveilige handelingen of situaties kunnen divers 

zijn. Het is mogelijk dat een werknemer niet weet hoe hij veilig moet 

werken, dat hij nog niet ervaren genoeg is of dat hij vindt dat de regels 

te streng zijn en daarom op eigen houtje werkt. 

    Deze redenen zijn kort samen te vatten. De werknemer kan menselijk 

falen, omdat hij : 

 

    1. het niet wil  2. het niet kan  3. het niet weet 

 

1. In het geval een werknemer bewust onveilig werkt is een 

gesprek noodzakelijk. Heeft hij een reden waarom hij iets niet 

wil uitvoeren? Misschien heeft hij het niet naar z’n zin, of is 

hij boos over iets; iemand direct schorsen heeft geen zin.  

Kom je er na een persoonlijk gesprek nog niet uit? Ga dan in 

gesprek met bijvoorbeeld de projectleider of een 

personeelsfunctionaris. 

2. Het is lastiger als een werknemer een bepaalde handeling niet 

veilig uit kan voeren omdat hij niet over voldoende inzicht of 

 

(2) 

 

menselijk 

falen 
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overzicht beschikt. Ook hierbij is het nodig extra instructies te 

geven, maar het is nog beter hem andere en/of minder 

risicovolle werkzaamheden uit te laten voeren. 

3. Als een werknemer niet beter weet kun je hem instructies 

geven; eventueel kun je hem bij een ervaren collega of 

leermeester inplannen. 

 

menselijk falen   Menselijk falen is de tweede schakel in de ongevalsketen van 

Lateiner. Maar menselijk falen heeft ook verschillende oorzaken.  

Dat de werknemer het niet weet, kan of wil, heeft te maken met de 

volgende factoren: 

 a. competentie 

 b. de werkplek zelf 

     c. gedrag 

 d. het soort werk 

 e. producten en materialen waarmee wordt gewerkt 

 f. arbeidsmiddelen = gereedschap en machines 

 

    Hieronder zullen we deze factoren apart behandelen. 

 

a. competentie 
    Om zo veilig mogelijk te kunnen werken is het in ieder geval 

belangrijk dat de werknemer goed op de werkzaamheden is 

voorbereid. Als deze persoon niet over de juiste opleiding en ervaring 

beschikt loopt hij of zij een groter risico op ongevallen dan collega’s 

die daar wél over beschikken.  

routine    Overigens kunnen ook ervaren collega’s fouten maken! Door routine 

kunnen zij gemakzuchtig worden en onveilig handelen.  

 

    b. de werkplek 
    De werkomgeving brengt 

eigen risico’s met zich mee.  

    Bij werkzaamheden langs de 

weg spelen andere gevaren 

dan bij het afhangen van 

deuren. De eerste tijd op de 

bouw, als de werkdruk nog 

niet zo hoog is, valt de 

rommel vaak nog wel mee. 

In een later stadium wordt 

dat anders, naarmate de 

tijdsdruk toeneemt. Het is 

dus ook de situatie op de 

bouw die het risico in je 

werk bepaalt. In de 

hoofdstukken over de bouw 

zullen we hier uitgebreid op 

ingaan.     Struikelgevaar! Zo dus niet! 
 

  c. gedrag 
    Naast bovenstaande punten kan het welzijn van zowel de werknemers 

als van de leidinggevende ook een rol spelen. Je kunt bijvoorbeeld 

denken vermoeidheid, het gebruik van medicijnen en ruzie thuis of 

met collega’s; dan ben je er  met je hoofd niet bij.  
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stress    Een aantal ongevallen zijn het gevolg van een te hoge werkdruk. Je 

krijgt stress en je voelt je rot, daar kunnen dus ook ongelukken van 

komen.  

     

gedrag bij veilig werken Het volgende gedrag bevordert veilig werken: 

 zorgen voor je eigen veiligheid en dat van anderen 

 een positieve instelling 

 houden aan de veiligheidsvoorschriften/instructies 

 anderen aanspreken op onveilige handelingen 

 onveilige situaties melden en gepast ingrijpen 

 aandacht voor persoonlijke hygiëne 

 

alcohol en drugs  Iemand die onder invloed is van alcohol of drugs loopt extra risico’s: 

 verminderde waakzaamheid 

 verminderd of problematisch functioneren 

 verminderd inschattingsvermogen van situaties 

 drempelverlagend voor grensoverschrijdend gedrag 

 overschatting van de eigen mogelijkheden 

 verhoogde werkdruk op collega’s 

 verstoring van de werkorganisatie 

 

hulp zoeken   Om problemen te voorkomen is het dus belangrijk om niet onder 

invloed op je werk te komen. Uiteraard mag je ook geen alcohol of 

drugs tijdens het werk gebruiken. Ben je eraan verslaafd geraakt? 

Zoek dan professionele hulp. Ontdek je problematisch gebruik bij een 

collega, meld dit dan aan de leidinggevende. Iemand onder invloed 

mag zeker geen gevaarlijke werkzaamheden uitvoeren.  

medicijnen   Let op! Sommige medicijnen kunnen dezelfde effecten hebben als 

drugs! Daarom moeten werknemers de huisarts raadplegen om na te 

gaan of ze risicovolle werkzaamheden mogen uitvoeren terwijl ze 

bepaalde medicijnen gebruiken. Ook geldt hier een meldplicht. 

    Kraandanser in plaats van koorddanser? 

   

    d. het soort werk 
    De risico’s die je in je werksituatie loopt worden voor een groot deel 

bepaald door het soort functie wat je uitoefent. Uitvoerders hebben 

bijvoorbeeld opvallend vaak last van stress en de gewrichten.  

    Naarmate het bouwwerk vordert is er vaak minder tijd om dingen te 

organiseren.  
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    Het vraagt dus om een zorgvuldige voorbereiding van de 

werkzaamheden. Zijn alle spullen op de juiste tijd en plaats? Als we 

elke dag opnieuw beginnen met te bedenken ‘wat zullen we vandaag 

eens doen?’ kun je er zeker van zijn dat de veiligheid ondermaats is. 

Ook veiligheid moet worden voorbereid; dit wordt arbeidskundige 

werkvoorbereiding genoemd. 

 

  Schakel 3: onveilige situatie of handeling 

    Als je het bovenstaande tot je door laat dringen zul je begrijpen dat 

veilig werken inhoudt dat jij en je collega’s zich bewust moeten zijn 

van de risico’s. 

Het merendeel van de ongelukken komt door onveilig handelen 

(substandaardhandeling), maar liefst 80%! De overige 20% wordt 

  veroorzaakt door onveilige situaties (substandaardconditie). 

 

     

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 
  

 

 

    Zo dus niet! 

     

Schakel 4: het ongeval 

    In de inleiding zagen we al een foto van een groot ongeval. En zelf 

weet je misschien maar al te goed wat een ongeval kan inhouden. 

Daar ligt dus een combinatie van factoren aan ten grondslag. In de 

spreektaal wordt dit wel eens een samenloop van omstandigheden 

genoemd, maar daarbij ga je ervan uit dat er weinig of niets aan het 

ongeval voorkomen kon worden. Met behulp van de ongevalsketen 

kunnen we zien op welke momenten men actie had kunnen 

ondernemen om het ongeval te voorkomen. 

 

 

 

 

 

 

    Schakel 5: letsel of schade 
    Het persoonlijke letsel of de schade aan goederen is de laatste schakel 

in de ongevallenketen van Lateiner. Het uiteindelijke resultaat wat we 

niet wensen.  

    Daarnaast zijn er gevolgen voor je familie, collega’s en soms voor de 

rest van je leven. Je bent dan getekend voor het leven. 

 

 

 

 

Wist je dat… 

...voorkomen beter is dan genezen?! 

(3) 

onveilige 

situatie 

of 

handeling 
 

 

(4) 

 

ongeval 
 

 

(5) 

letsel 

of 

schade 
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    Ernstige schade 

 

    3.4 De relatieve kwantitatieve risicoclassificering 

Kinney & Wiruth (1976) willen met hun theorie laten zien dat risico’s 

niet alleen maar subjectief zijn. Ze stellen dat je gevaar kunt  

herkennen zonder technische hulpmiddelen, diepgaande kennis of veel 

ervaring. Dit kan door de risicobepalende factoren in groepen in te 

delen (risicoclassificering) en van een getal te voorzien (kwantitatief).  

 

In paragraaf 2 hebben we gezien dat een risico bestaat uit een kans en 

een effect. Kinney & Wiruth splitsen de kans uit in waarschijnlijkheid 

en blootstellingsduur.  

 

    Risico = waarschijnlijkheid x blootstellingsduur x effect. 

 

 

 

 

 

 

 

    Als je de formule invult krijg je een getal. Aan de hand van dit getal 

kun je zien welke actie je moet ondernemen om gevaar af te wenden. 

Het is de bedoeling om het risico minimaal één klasse te verlagen.  
 

    > 400  zeer hoog risico:  werkzaamheden stoppen 

200 - 400 hoog risico:   onmiddellijk verbetering 

70 – 200 belangrijk risico:  maatregelen vereist 

20 - 70  mogelijk risico:  aandacht vereist 

< 20  klein risico:   wellicht aanvaardbaar 

 

    3.5 De ongevaltheorieën en (mogelijke) actiepunten 

directie   Mogelijke actiepunten voor de directie die voortkomen uit de 

ongevaltheorieën zijn: 

 vaststellen van een (meerjaren)plan ter verbetering van de 

arbeidsomstandigheden 

 delegeren van taken en bevoegdheden aan afdelingen en 

medewerkers in het bedrijf 

 zorg dragen voor een goede overlegstructuur over 

arbeidsomstandigheden en verantwoordelijkheden 

 uitwerken van arbobeleid in procedures en voorschriften 

 zorg dragen voor voldoende training en instructie 

 

 

Waarschijnlijkheid: Blootstellingsduur: Effect: 
te verwachten                  10 

zeer wel mogelijk                             6 

ongewoon, maar wel mogelijk         3 

onwaarschijnlijk, kan in grensgeval 1 

denkbaar, maar onwaarschijnlijk      0,5 

praktisch onmogelijk                   0,2 

bijna niet denkbaar                   0.1 

voortdurend   10 

dagelijks (1x/dag)    6 

wekelijks (1x/week)    3 

maandelijks (1x/maand) 2 

jaarlijks      1 

zeer zelden                      0,5 

 

meerdere doden                   100 

één dode (acuut/op termijn) 15 

blijvende invaliditeit           7 

verzuim           3 

letsel zonder verzuim          1 
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operationeel   Mogelijke actiepunten voor operationeel leidinggevenden die 

leidinggevenden   voortkomen uit de ongevaltheorieën zijn: 

 toezien op de naleving van procedures en voorschriften 

 uitvoeren van periodieke inspecties 

 geven van instructie en training over gezondheidsrisico’s 

 systematisch rapporteren van ongevallen 

 planmatige aanpak van onveilige handelingen en situaties 

 bespreken van problemen en klachten m.b.t. het arbobeleid 

tijdens het afdelings- en werkoverleg 

 regelmatige evaluatie van de resultaten van doorgevoerde 

verbeterpunten  

 

    4. Bedrijfshulpverlening 
    Als iemand letsel heeft opgelopen moet er direct hulp worden 

verplichtingen    geboden. Bedrijfshulpverlening (BHV) verplichtingen zijn: 

 het moet in iedere organisatie georganiseerd zijn 

 er moet aan bepaalde opleidingseisen voldaan zijn 

 het gaat om een vastgesteld takenpakket  

 

bedrijfsnoodplannen  De doelen van opleiding en oefening t.a.v. bedrijfsnoodplannen zijn: 

 het voorbereiden van het personeel op noodsituaties 

 testen van het bedrijfsnoodplan 

 testen of men voldoende is voorbereid op noodsituaties  

 

BHV-er   Mensen die hiervoor een cursus hebben gevolgd worden BHV-er, 

bedrijfshulpverlener, genoemd. Hij of zij is bevoegd de volgende drie 

taken uit te voeren: 

1. het verlenen van eerste hulp 

2. het bestrijden van een beginnende brand 

3. in noodsituaties evacueren van personen 

 

    Deze taken kunnen worden verdeeld over meerdere personen. De 

taken van een BHV-er hebben als doel de gevolgen voor betrokkenen 

bij ongevallen zoveel mogelijk te beperken. BHV-middelen, namelijk 

brandblusser en verbandtrommel, moeten op elke bouwplaats 

aanwezig zijn, ook op kleine bouwplaatsen. Tevens is een mobiele 

telefoon gewenst, namelijk voor het inschakelen van nooddiensten.  

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Bron : Cobouw 

Onderzoek naar gedrag van 

kapitein baggerschip Ballast 
KOPENHAGEN - De Deense rijksscheepvaartdienst stelt alsnog een onderzoek in 

naar het gedrag van een Nederlandse kapitein rond een arbeidsongeval bij de bouw 

van de westbrug over de Grote Belt, vijf en een half jaar geleden. De man werkte op 

het baggervoertuig Buzzard van Ballast Nedam. 

Het vermoeden bestaat dat hij eerste hulp bij een ongeval ernstig heeft vertraagd door te 

weigeren de werkzaamheden te onderbreken. Ondertussen lag een Deense werknemer 

zwaar gewond op het dek van een steentransportbak. De medewerkers op de Buzzard 

verleenden aanvankelijk gehoor aan het bevel van de kapitein om door te gaan, maar 

sloegen dit na verloop van tijd toch maar in de wind, gezien de dringende noodzaak van 

hulp. Het been van de gewonde bouwvakker bleek onherstelbaar verbrijzeld en moest 

worden afgezet. 

De rijksscheepvaartdienst zet pas nu een onderzoek in op grond van nieuwe 

getuigenverklaringen. De gewonde persoon zou 25 minuten onnodig te lang op hulp 

hebben moeten wachten, voordat alarm werd geslagen. 
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    4.1 Hulp bieden bij ongevallen met letsel 
eerste hulp    Bij eerste hulp moet je rekening houden met de  volgende vijf punten. 

 

 4.1.1 Let op gevaar 
 Als je hulp verleent moet je eerst maatregelen treffen voor je eigen 

eigen veiligheid veiligheid en vervolgens zorgen voor de veiligheid van het slachtoffer 

en de eventuele omstanders. Er mogen niet nog meer slachtoffers 

vallen! Mogelijk moet er ontruimd worden. 

 

wat is er gebeurd?   4.1.2. Ga na wat er is gebeurd en wat iemand mankeert 
    Bij het verlenen van hulp kom je te weten wat er is gebeurd door dit  

    aan het slachtoffer zelf of aan de omstanders te vragen. Je kunt hier 

dan verslag van doen wanneer er deskundige hulp arriveert. 

 

    4.1.3. Stel het slachtoffer gerust 
blijf bij slachtoffer  Als je hulp verleent moet je altijd in de buurt van het slachtoffer 

blijven, tegen hem blijven praten en hem vertellen dat deskundige 

hulp onderweg is. Op deze manier verklein je de kans dat het 

slachtoffer in paniek raakt en probeert op te staan. 

 

    4.1.4. Zorg voor deskundige hulp 
    Na een ongeval moet eerst de BHV-er/EHBO-er zo snel mogelijk 

(telefonisch) worden gewaarschuwd, zodat er snel hulp komt. De 

persoon die hulp gaat halen moet direct weer terugkomen om te 

vertellen welke hulp er komt en wanneer. Het allerbelangrijkste is:  

deskundige hulp  zorg altijd dat er zo snel mogelijk deskundige hulp komt!  

 

Alarmnummer (grote spoed):  1 1 2 

Nummer politie (weinig spoed):             0900 – 8844 

 

    Wat moet de ambulancebeller doen? 

 de plaats aangeven waar de ambulance moet komen 

 de plaats van het ongeval melden 

 vertellen wat er is gebeurd 

 de aard van de eventuele verwondingen doorgeven 

 het aantal slachtoffers melden 

 telefoonnummer van de bouwplaats doorgeven 

  

    4.1.5. Help het slachtoffer op de plaats waar hij ligt 
niet verplaatsen  Alleen als het uit veiligheidsoverwegingen noodzakelijk is het 

slachtoffer te verplaatsen, bijvoorbeeld bij instortingsgevaar of brand, 

mag de hulpverlener dit doen. In alle andere gevallen moet de eerste 

hulp verleend worden op de plaats waar het slachtoffer zich bevindt 

totdat deskundige hulp is gearriveerd. Verplaatsing van het  

slachtoffer kan méér letsel opleveren!  

 Dus: geef hulp, stuur omstanders weg en alarmeer deskundige hulp. 

 

    4.2 Hulpverlening bij brandletsel 
    We gaan hier kort in op de juiste handelwijze bij brand; dit wordt 

namelijk ook beschouwd als een ongeval. Bij brandwonden geldt de 

algemene regel: ‘eerst water, de rest komt later’. Brandwonden geven  

geen brandzalf   vaak blijvend littekens. Smeer nooit brandzalf op brandwonden! De 

wond koelt dan niet af en het is erg pijnlijk bij het schoonmaken. 
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    Gebruik water,  geen brandzalf 

 

    Hier volgt in het kort wat je moet doen bij brandletsel: 

 spoel een verbrand lichaamsdeel minimaal 15 minuten in 

lauw, liefst stromend water; (let op mogelijke onderkoeling) 

 houd kleding rond de brandwond aan, je loopt anders het 

risico dat je huid er aftrekt 

 houd de kleding op en rond de brandwond ook nat 

 laat deskundige hulp komen 

 

    4.3 Hulpverlening bij elektrocutie 
    Als iemand in aanraking komt met stroom kan dit leiden tot 

persoonlijk letsel. Dit letsel is afhankelijk van de stroomsterkte en de 

tijdsduur. Gebeurt er ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch een 

schakel stroom uit  ongeluk, schakel dan meteen de stroom uit. Probeer niet eerst de 

persoon los te trekken van de stroombron, je komt dan zelf ook onder 

stroom te staan! Laat een EHBO’er hulp verlenen en waarschuw direct 

een dokter. 

    Als een kraan in aanraking komt met een hoogspanningskabel moet de 

machinist in de cabine blijven zitten. Hij moet omstanders opdracht 

geven om afstand te houden en moet proberen de kraan uit de 

gevarenzone te halen. Als de machinist toch uit de machine springt 

raakt hij in de stroomkring. 

    Mensen die een schok van een hoogspanningskabel hebben gekregen 

moeten altijd zo snel mogelijk naar het ziekenhuis. 

 

  5. Afhandelen ongevallen 
  Naast directe hulp volgt verdere afhandeling. Zo moet de 

arbocoördinator gewaarschuwd worden en een melding aan de OR 

worden doorgegeven. Bij ernstige ongevallen moet ook de afdeling 

personeelszaken op de hoogte te worden gesteld. 

Bij een ramp of ongeval blijkt achteraf dat er iets niet is gegaan zoals 

het normaal gesproken had moeten gaan. Logisch, anders was alles 

wel goed gegaan. De precieze oorzaak van het ongeval kan in veel 

gevallen niet worden vastgesteld. Er blijven vaak vraagtekens. 

 

   5.1 melden van ongevallen 
Inspectie SZW   De volgende ongevallen moeten bij Inspectie SZW worden gemeld: 

 ziekenhuisopname binnen 24 uur 

 kans op blijvend letsel 

 ongevallen met dodelijke afloop 
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    Bron: Trouw 03-febr-2007 
 

    5.2 registratie van ongevallen 

    Ongevallen zonder ernstig letsel moeten door de verantwoordelijke 

leidinggevende van de getroffene gemeld worden. Dit geldt ook voor 

bijna-ongevallen. De volgende keer kan namelijk van een echt 

ongeval sprake zijn! Hierbij dien je gebruik te maken van 

standaardformulieren om melding te maken van bedrijfsongevallen en 

onveilige situaties. De projectleider moet de formulieren ter 

goedkeuring tekenen. 

 

    5.3 Ongevallenonderzoek 

Ongevallenonderzoek kun je doen om verschillende redenen. Is er 

sprake van opzet of een misdrijf? Hoe is het zo gekomen? Oftewel:  

oorzaak ongeval kijken naar schuld en achterhalen van de factoren die oorzaak waren.  

Het kijken naar schuld is van belang voor het vaststellen van straffen 

of schadevergoedingen. Het zoeken naar oorzaken is van belang om 

van ongevallen te leren, om herhalingen te voorkomen. 

Ongevallenonderzoek kan gericht zijn op een enkel ongeval waarbij 

men vooral leert om in het eigen bedrijf de risico’s beter te beheersen. 

Men kan ook kijken naar de resultaten van onderzoek van meerdere 

ongevallen. Daaruit kun je niet alleen wat leren over aantallen, maar 

ook over een eventueel patroon en de vraag of bepaalde zaken meer 

invloed hebben dan andere.  

 

5.4 Ongevallenonderzoek op het bedrijf 

Ongevallenonderzoek op het bedrijf naar misdrijven wordt verricht 

door de politie; onderzoeken naar wettelijke overtredingen doet de 

Inspectie SZW. De werkgever is verplicht om bij ernstige ongevallen 

deze inspectiedienst direct in te lichten en de informatie  

bedrijfsbeleid schriftelijk te bevestigen. Voor het bedrijfsbeleid is het belangrijk om 

alle ongevallen te registreren.  

Ernstige ongevallen zijn ongevallen met dodelijke afloop, die met 

opname in het ziekenhuis of met blijvend letsel. Deze 

ongevalsmelding moet plaatsvinden volgens de regels van de 

Arbowet.  

Na een ernstig ongeval mag men de situatie niet veranderen voordat 

de Inspectie SZW alles onderzocht heeft. Maar als een slachtoffer 

gered moet worden gaat dat uiteraard voor. 

 

 

 

Hoger beroep over Amercentrale ingetrokken 
DEN BOSCH – Drie aannemers die vorig jaar door de rechtbank in Breda zijn 

veroordeeld voor het fatale steigerongeluk in de Amercentrale in 2003 hebben hun 

hoger beroep ingetrokken. Ook justitie heeft haar appèl ingetrokken, waardoor de 

opgelegde boetes onherroepelijk zijn geworden. Door het instorten van de 65 meter 

hoge steiger in de ketel van de energiecentrale van Essent in Geertruidenberg 

kwamen op 23 september 2003 vijf onderhoudsmedewerkers om het leven en 

raakten drie zwaargewond. De rechtbank in Breda had de hoogste geldboete 

opgelegd aan steigerbouwbedrijf Albuko, de werkgever van de Belgische 

steigerontwerper M.S.:450.000 euro. Steigerbouwer Hertel uit Rotterdam kreeg een 

boet van 300.000 euro en hoofdaannemer CMI Engergy Services uit Bergen op 

Zoom moet 100.000 euro betalen. Nu blijft alleen de rechtszaak tegen ontwerper S. 

over. Hij werd veroordeeld tot een onvoorwaardelijke celstraf van een jaar wegens 

dood door schuld. Zijn hoger beroep staat voor komende dinsdag gepland. 
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5.5 Onderzoek door het bedrijf 

Zeker bij ernstige ongevallen is het ook voor het bedrijfsonderzoek 

belangrijk om zorgvuldig te werken en alle gegevens op een veilige 

 plaats te bewaren.  

basiselementen Het onderzoek bevat 5 belangrijke basiselementen:  

1. Onderzoek op plaats ongeval: 

 zo snel mogelijk 

 maak schetsen/tekeningen/foto’s 

 aanwezige documenten 

 vaststellen van omstandigheden, bijv. het weer 

2. Verzamelen feiten en gegevens: 

 neem monsters op plaats ongeval 

 bewaar verzamelde materiaal op geschikte plaats 

 leg vast hoe en waar gegevensmateriaal is verkregen 

3. Interviewen getuigen/betrokkenen: 

 Interviewen: 

o vastleggen wie te interviewen 

o alle slachtoffers èn getuigen 

o vermijd verminkinginformatie 

o zoek naar oorzaak, niet naar schuldigen 

o getuigenverklaringen vastleggen 

o terugkoppelen naar getuigen 

4. Analyse van onderzoeksresultaten: 

 combineren van alle verzamelde gegevens 

 analyseren van gegevens (herleiden tot oorzaak-gevolgketens 

die schade en letsel opleverden; wat zijn (in)directe oorzaken? 

 

5. Eindrapport met aanbevelingen/actiepunten: 

 omschrijving, feiten en gegevens 

 analyse 

 gerichte aanbevelingen om herhaling te voorkomen 

 

registreren   Verder moeten de volgende zaken te worden geregistreerd (de meeste 

organisaties gebruiken hiervoor een standaardformulier): 

 milieu-incidenten (bijv. vervuiling oppervlaktewater) 

 brand of explosie 

 

onderzoek   Het onderzoek kan het beste door een onafhankelijke persoon worden 

uitgevoerd. Een aantal belangrijke zaken zijn hierbij te noemen:   

 onderzoek ter plaatse (bijv. foto’s maken) 

 bewaren van bewijsmateriaal (monsters) 

 interviewen van getuigen/slachtoffer 

 analyse en rapportage (conclusies en maatregelen) 

  

 Voor het beheersen van risico’s is het noodzakelijk om te leren uit het 

verleden; dat kan vanuit de resultaten van ongevallenonderzoek. 

Ongevallenonderzoek bekijken we hier op verschillende manieren: 

 Wat ziet men als men heel veel ongevallen onderzoekt? 

Ontdekt men een bepaalde logica, wat zeggen de getallen? 

 Hoe gaat ongevallenonderzoek eigenlijk? Wie, en hoe? 
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    5.6 herhaling ongevallen/incidenten voorkomen 

herhaling voorkomen  Om herhaling te voorkomen moet je dus: 

 onmiddellijk handelen 

 melden en registreren 

 onderzoeken 

 opstellen van een actieplan (plan van aanpak) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    Gereedschap ligt te wachten op voorbijganger… 

 

Ongevallenregister 2018  (voorbeeld) 

Datum Functie 

getroffene 

Project/afdeling Toedracht in 

het kort 

Letsel/schade Verzuim 

duur 

Rapport 

nummer 
08-02-15 Timmerman Winkelcentrum 

Nieuwegein 

viel tijdens 

stelwerk 1e 

verdiepingsvloer 

Hoofdletsel en 

gebroken enkel 

45 dagen 2015-01 

Voorbeeld ongevallenregister                       bron: Abomafoon 1.07 

 

    5.7 analyse van ongevallen 

    De ingevulde formulieren moeten worden opgenomen in een 

ongevallenregister; dit register maakt deel uit van de risico-

inventarisatie en -evaluatie (RI&E, zie hoofdstuk 2). De werkgever 

moet ongevallen en bijna-ongevallen analyseren zodat het beleid van 

het bedrijf hierop aangepast kan worden. Meestal is dit de taak van de 

arbocoördinator.  

    In de analyse dient te worden opgenomen welke maatregelen zijn 

genomen of moeten worden genomen om soortgelijke ongevallen in 

de toekomst te voorkomen. Jaarlijks moet een overzicht van alle 

ongevallen gemaakt en besproken worden. 

 

    6. Ongevalspreventie 

    Je kunt onveilige situaties of handelingen verminderen of voorkomen  

voorzorgsmaatregelen  door voorzorgsmaatregelen te nemen. Preventieve maatregelen kun je 

op een aantal gebieden treffen, namelijk: 

a. de mens (kennis, vaardigheden, gedrag) 

b. de organisatie (doelmatige werkmethoden, toezicht) 

c. de techniek (machines, gereedschappen) 

d. de omgeving (weersomstandigheden, lawaai) 

 

    7. Gezondheid 
    Als laatste willen we nog ingaan op het feit dat je als werknemer extra 

kans op letsel hebt als je niet lekker in z’n vel zit. Dan heb je namelijk 

minder plezier in je werk en dat heeft zeker ook gevolgen voor het 

uitvoeren van je werkzaamheden. Vaak verzuimen van je werk geeft 

aan dat er iets niet in orde is. 
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a. Ziekteverzuimbeleid 

De werkgever is verplicht een ziekteverzuimbeleid te voeren en 

afspraken hierover schriftelijk vast te leggen met een arbodienst; het 

doel is ziekteverzuim te voorkomen. Dit kan door in goed overleg met 

goed overleg   de werknemers (en OR) een verzuimbeleid op te stellen en gezonde en 

veilige werkomstandigheden te organiseren. De werkgever moet 

daarnaast alles in het werk stellen om de zieke werknemer op een 

verantwoorde manier weer aan het werk te krijgen.  

    Soms zal het nodig zijn iemand op therapiebasis te laten werken. 

Hierbij zul je als leidinggevende extra aandacht aan de betreffende 

persoon moeten geven. Het werk kan worden aangepast 

aangepast werk   aan de situatie waarin die persoon zich bevindt. Het kan nodig zijn dat 

de werknemer voor het uitvoeren van zijn nieuwe taak moet worden 

bijgeschoold.  

    Als er sprake is van psychische klachten kan het nodig zijn dat je de 

persoon moet beschermen tegen vervelend groepsgedrag. Bij al deze 

situaties kun je deskundige ondersteuning krijgen van een arbodienst. 
 

Terugkeerplan 

Als een werknemer 6 weken aaneengesloten ziek is moet de 

werkgever een terugkeerplan opstellen waarin staat hoe de 

werk hervatten   werknemer zijn werk zo snel mogelijk weer kan hervatten. In zo’n 

plan komen alle mogelijkheden voor werkhervatting aan de orde; ook 

die voor aangepast werk en om-, her- of bijscholing.  

    De bedrijfsarts van de arbodienst adviseert na overleg met de zieke  

    werknemer over het plan voor werkhervatting en re-integratie. Op 

deze manier kan de medewerker op een verantwoorde manier zo snel 

mogelijk terugkeren op het werk. Want de praktijk heeft uitgewezen 

dat hoe langer iemand niet werkt, hoe groter de kans wordt op 

langdurige arbeidsongeschiktheid. 

 

Verschil van mening 

Als er, ondanks het objectieve advies van de arbodienst, toch een 

verschil van mening blijft bestaan tussen de werkgever en de 

second opinion   werknemer kan een ‘second opinion’ worden aangevraagd bij een 

uitvoeringsinstelling. Zo’n verschil van mening kan bijvoorbeeld gaan 

over het al dan niet ziek zijn of het accepteren van aangepast werk. 

 

b. Spreekuur en aanstellingskeuring 

gezondheidsklachten  Als je gezondheidsklachten hebt kun je je ziek melden. Maar je kunt 

ook een gesprek met de bedrijfsarts aanvragen. Je kunt naar het 

(arbeidsgezondheid) spreekuur gaan of een afspraak met de arts 

maken. Je werkgever moet een onderzoek naar specifieke risico’s 

waaraan je wordt blootgesteld toestaan.  

    Verder kun je ook bij de arboarts terecht als je meer wilt weten over 

risico’s, specifieke gezondheidsproblemen en beroepsziekten. 

 

    c. Periodiek arbeids/gezondheidskundig onderzoek 

PAGO/GPO   Bij de bedrijfsarts kun je ook terecht voor een 

intrede/aanstellingskeuring; dit is meestal niet verplicht. 

 

    Praat over die dingen die schadelijk (kunnen) zijn voor je gezondheid! 

Je kunt hierbij ook denken de afdeling personeelszaken. Hopelijk zijn 

er oplossingen te bedenken waardoor je weer met plezier naar je werk 

gaat! 
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    1. Inleiding 

    Voor een bedrijf is het belangrijk om tevreden werknemers te hebben 

én te houden; ook hierom moet een bedrijf aandacht besteden aan de 

arbeidsomstandigheden van de werknemer. Jij als leidinggevende zult 

veilig, gezond en prettig willen werken, maar dat geldt ook voor je 

teamgenoten en andere medewerkers. Bovendien hebben zij er récht 

op om onder goede arbeidsomstandigheden te werken! 

 

Dit tweede hoofdstuk gaat vooral over de Arbowet. Deze wet heeft als 

belangrijkste doel de werkgever een zo goed mogelijk 

arbeidsomstandighedenbeleid te laten voeren. De Arbowet stelt een 

aantal belangrijke verplichtingen aan werkgever en werknemer.  

Ook komen in dit hoofdstuk de Europese regelgeving, de 

milieuwetgeving en de arbeidstijdenwet aan de orde. 

 

Ten slotte komen in dit hoofdstuk drie belangrijke instanties aan bod 

die een belangrijke rol spelen bij het houden van toezicht op 

arbeidsomstandigheden in organisaties, namelijk de Inspectie SZW, de 

arbodienst en de certificerende instantie. 

 

 

Binnenhof Den Haag 
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    2. Geschiedenis 

Nederland is van oudsher een ambachtelijk land, gericht op landbouw 

en handel. In de achttiende eeuw is daar door de toenemende 

industrialisering verandering in gekomen. Werkte men tot die tijd nog 

vooral thuis, ambachtelijk of in kleinschalige werkplaatsen, met de 

ontwikkeling van aangedreven krachtbronnen zoals de stoommachine 

en later andere krachtbronnen als verbrandingsmotoren lag de weg 

open naar een grootschaliger productiewijze. 

De maatschappij was toen nog niet zo georganiseerd als in de huidige 

tijd; nu heeft bijvoorbeeld iedereen stemrecht en recht op onderwijs en 

medische verzorging. Ook de verdeling van de goederen was 

onevenredig verdeeld. Op het platteland heerste er grote  

armoede armoede; dat leidde tot een trek naar de steden waar men hoopte werk 

te krijgen. 

Een Arbowet was er toen nog niet; er was zelfs geen enkele wet op de 

arbeidsbescherming. Werknemers hadden nauwelijks rechten. Vaak 

was het hele gezin betrokken bij het werken in fabrieken; het 

fenomeen kinderarbeid was in die tijd heel geaccepteerd. Er moest 

lang en hard gewerkt worden, onder slechte omstandigheden. Er 

waren veel mensen die werk zochten en het werk was schaars, wat tot 

uitbuiting leidde. 

 

 

werknemers rechteloos Een werknemer was feitelijk rechteloos. Vooral voor kinderen was dit 

leven erg zwaar; de levensverwachting was dan ook niet hoog. De 

eerste wetgeving op het gebied van de arbeidsbescherming dateert uit 

1874, het zogenaamde ‘Kinderwetje van Van Houten’, waarbij het 

verboden werd voor kinderen jonger dan 12 jaar om zwaar werk in 

fabrieken te verrichten. Voor toen was dat een hele stap, terwijl we dit 

nu als vanzelfsprekend ervaren. Kinderen mochten trouwens nog wel 

in de landbouw werken. 

In 1890 werd de Arbeidsinspectie (tegenwoordig: Inspectie SZW) 

opgericht naar aanleiding van zeer slechte omstandigheden voor 

werkenden in Limburg.  

Tijden veranderen en ook de wetgeving heeft zich ontwikkeld. In 

1919 werd de Arbeidswet aangenomen; de eerste wetgeving in 

Nederland op het gebied van arbeid en arbeidstijden. Hierin werden de 

arbeidstijden geregeld, de extreem lange werktijden teruggebracht en 

kinderarbeid werd geheel verboden. 
 

In 1934 werd de Veiligheidswet van kracht; hierin werden regels 

gesteld ter bevordering van de veiligheid tijdens het werk en werden 

1980 de grootste misstanden en risico’s bestreden. Pas in 1980 ontstond de 

Arbeidsomstandighedenwet, waarvan in 2007 de laatste versie van 

kracht is geworden, de zogenaamde Arbowet. Deze wetgeving is 

geheel gewijzigd en in overeenstemming gebracht met de huidige 

normen en waarden.  

 

Wist je dat… 

… in het burgerlijk wetboek de volgende zinsnede was 

opgenomen: ‘in geval van geschillen heeft de patroon gelijk'  
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Werkgevers en werknemers zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor 

arbeidsomstandigheden en hebben de ruimte om hierbij zelf de norm 

vast te stellen.  

 

gevaren op het werk Veiligheid op het werk is erg belangrijk! De volgende gevaren kunnen 

hier bijvoorbeeld voorkomen:  

 vallen en snijden (70% van alle ongevallen!) 

 brand 

 ontploffing 

 giftige stoffen 

 lawaai 

 stralingen 

 bewegende onderdelen (bijv. beknelling, geraakt worden) 

 vallende voorwerpen, lasten 

 voertuigen, verkeer 

 

bronnen van gevaar Mogelijke bronnen van gevaar op het werk zijn: 

 het soort werk 

 werkplek of omgeving van de werkplek 

 arbeidsmiddelen 

 producten, materialen waarmee gewerkt wordt 

 gedrag van de werknemer 

 competenties van de werknemer 

 

risico’s Werkzaamheden of omstandigheden op het werk die gevaar en 

risico’s kunnen inhouden zijn:  

 werken met gevaarlijke stoffen; 

 werken met gevaarlijk(e) gereedschap/machines; 

 werken met hoge drukken; 

 werken met stralingsbronnen; 

 graafwerkzaamheden; 

 werken met elektriciteit; 

 werken in de kou; 

 werken in de hitte; 

 werken in een lawaaierige omgeving; 

 werken op hoogte. 

 

3. Europese regelgeving 

Europese Raad Door de Raad van de Europese Unie (hieraan nemen de 

regeringsleiders van de EU-lidstaten deel) wordt gestreefd naar gelijke 

wetgeving, open grenzen en mobiliteit van de burgers in alle landen 

van de Unie.  

Bij het streven naar eenwording horen een aantal concrete stappen; er 

moeten verdragen worden opgesteld, de nationale wetgeving moet op 

elkaar worden afgestemd. Dit gebeurt door het opstellen van Europese 

Richtlijnen. Deze richtlijnen zijn bindend voor degenen aan wie de 

richtlijn geadresseerd is, dat is bijna altijd aan de lidstaten van de 

Europese Unie. 

  Een Europese richtlijn is niet vrijblijvend; deze moet binnen een 

bepaalde periode worden omgezet in de nationale wetgeving. 
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Binnen Europa zijn een tweetal richtlijnen uitgevaardigd die van 

belang zijn voor onze huidige Arbowet: de Kaderrichtlijn uit 1989 en 

de Productveiligheidsrichtlijn. Voor de bouwsector is in 1994 het 

Bouwprocesbesluit van kracht geworden; dit besluit regelt de 

verplichtingen voor alle partijen in het bouwproces. Nederland heeft 

alle Europese wetgeving op gebied van Arboregelgeving opgenomen. 

Je kunt dus stellen dat we 100% Europees zijn! 

 

3.1 Kaderrichtlijn  
De Kaderrichtlijn inzake de veiligheid en gezondheid van werknemers 

is van grote invloed geweest op de Arbowet zoals wij die nu kennen. 

Je kunt het zien als een aanzet tot een Europese Arbowet. De kader- 

risico's in kaart brengen richtlijn behelsde onder meer het in kaart brengen van de risico’s bij 

de arbeid door het opstellen van een risico-inventarisatie en -evaluatie 

(RI&E), het inschakelen van arbodeskundigen om het arbobeleid 

vorm te geven en het organiseren van de bedrijfshulpverlening (BHV). 

Daarnaast werd men in staat gesteld een arbeidsgezondheidskundig 

onderzoek te ondergaan.  

De overheid trekt zich steeds verder terug en laat meer over aan de 

twee partijen, werkgevers en werknemers. Arbodiensten werden in het 

leven geroepen als deskundige diensten ter ondersteuning van 

werkgevers en werknemers. 

De RI&E wordt als een belangrijk instrument gezien voor het voeren  

beleid van een goed arbobeleid. Het dient een plaats te krijgen binnen het 

arbeidsomstandighedenbeleid wat binnen een bedrijf wordt gevoerd. 

 

3.2 Productveiligheidsrichtlijn 

De Productveiligheidsrichtlijn regelt de productaansprakelijkheid van 

fabrikanten voor producten/machines die zij op de markt brengen. Bij 

de aanschaf van een nieuwe machine moet deze door de fabrikant of 

leverancier voorzien zijn van een CE-markering. Dit dient als bewijs 

dat aan de minimale veiligheidseisen van de EU-richtlijn is voldaan en 

dat de machine vrij verhandeld mag worden binnen de EU. CE-

markeringen zijn verplicht op speelgoed, PBM, veiligheidskleding, 

hijskranen en werktuigen. Dit geldt dus ook voor alle machines van ná  

Technisch dossier 1 januari 1995. De fabrikant moet voor de CE-markering een 

technisch dossier en een verklaring van overeenstemming 

samenstellen, waarin de fabrikant/invoerder bevestigt dat zijn product 

in overeenstemming is met de veiligheidseisen uit de richtlijn. 

Aan een machine met een CE-markering mag niets worden veranderd! 

 

voorbeeld Om een voorbeeld te geven: een zaagtafel wordt door de fabrikant 

voorzien van een spouwmes, geleider en hulpgeleiders. Als het 

spouwmes en de geleiders verwijderd worden ontstaat de situatie dat 

er kans is op vastlopen van een werkstuk of terugslag met kans op 

letsel of schade als gevolg. In dit geval is er sprake van een andere 

situatie dan waarvoor het CE-markering is afgegeven. De 

fabrikant/invoerder is dan niet aansprakelijk voor het product. 
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3.3 Arbeidsveiligheid 

Om de veiligheid voor personen die machines gebruiken op de 

arbeidsplaats te garanderen zijn een tweetal Europese richtlijnen 

aangenomen. De Richtlijn Arbeidsmiddelen gaat over het veilig 

gebruik van alle arbeidsmiddelen, dus ook machines; de Richtlijn 

Persoonlijke Beschermingsmiddelen gaat logischerwijs over de 

veiligheid van persoonlijke beschermingsmiddelen (zie hoofdstuk 5). 

In Nederland zijn beide richtlijnen opgenomen in het Arbobesluit. 

 

In Nederland zijn er circa 50.000 werknemers die jaarlijks 

verwondingen verwondingen oplopen door snij-, knel- en pletongevallen. Het gaat 

dan om het binnendringen van scherpe voorwerpen in het lichaam of 

het knel komen te zitten tussen machineonderdelen die onvoldoende 

zijn afgeschermd. Dit is een belangrijke reden waarom machines en 

gereedschappen zelf veilig uitgevoerd moeten zijn.  

 De risico’s bij de inzet van arbeidsmiddelen verschillen; globaal kun 

je spreken van drie soorten risico’s: 

1. het arbeidsmiddel zelf 

2. de omgeving 

3. verkeerd gebruik 

 

3.4 Besluit Persoonlijke Beschermingsmiddelen 

Het Besluit PBM gaat over de minimumvoorschriften voor de 

veiligheid en gezondheid bij het gebruik van persoonlijke 

beschermingsmiddelen door werknemers. Ook zelfstandigen en 

werkgevers in de bouw vallen hieronder. Het besluit regelt 

bijvoorbeeld dat de persoonlijke beschermingsmiddelen moeten zijn 

voorzien van een CE-logo. In hoofdstuk 5 gaan we hier verder op in. 

 

3.5 Machines 

machine Volgens het Warenwetbesluit Machines is een machine een samenstel 

van onderling verbonden onderdelen waarvan er tenminste één kan 

bewegen en niet door fysieke kracht wordt aangedreven. 

Het Warenwetbesluit Machines is een van de richtlijnen die is bedoeld 

om de wetgeving op het gebied van de arbeidsbescherming 

afstemming wetgeving in de Europese lidstaten op elkaar af te stemmen. We onderscheiden 

richtlijnen voor arbeidsveiligheid en richtlijnen voor productveiligheid. 

 

3.5.1 Algemene voorschriften arbeidsmiddelen 

In deze paragraaf worden algemene voorschriften behandeld waardoor 

gebruiksfase  een basisniveau aan veiligheid wordt gegarandeerd in de 

gebruiksfase. Deze voorschriften zijn gebaseerd op de Richtlijn 

Arbeidsmiddelen en dus van toepassing op alle arbeidsmiddelen, ook 

op de arbeidsmiddelen die worden gehuurd! 
 

 3.5.2 Geschiktheid arbeidsmiddelen 

Behalve de geschiktheid van het arbeidsmiddel voor het werk is het 

ook belangrijk om te weten welke gevaren de werknemers tijdens het 

werk met het arbeidsmiddel lopen. Voorbeelden van deze gevaren zijn 

knelgevaar, elektrocutie en verkeerd gebruik. 

Om gevaarlijke situaties te voorkomen moet binnen het bedrijf een 

risicobeoordeling worden uitgevoerd. Deze risicobeoordeling maakt 

deel uit van de RI&E.  
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3.5.3 Deugdelijkheid arbeidsmiddel 

In het Arbobesluit wordt in algemene termen aangegeven 

algemene termen waar men bij deugdelijkheid aan moet denken. Zo zal er rekening 

moeten worden gehouden met ergonomische aspecten, zoals dat een 

arbeidsmiddel uit deugdelijk materiaal moet bestaan en van een 

deugdelijke constructie is. 

 

Diverse arbeidsmiddelen moeten beveiligd zijn tegen verschuiven, 

omvallen of kantelen. Als arbeidsmiddelen verplaatsbaar zijn moeten  

vastzetten  er voorzieningen aanwezig zijn waarmee zij vastgezet of 

gestabiliseerd kunnen worden. Denk hierbij aan het vastzetten van 

rolsteigers en het verankeren van stalen steigers. 

Als een arbeidsmiddel is voorzien van een CE-markering mag worden 

aangenomen dat het om een deugdelijk arbeidsmiddel gaat.  

 

periodieke keuring Voor arbeidsmiddelen geldt een periodieke keuring. Voor wat betreft 

de frequentie waarmee gekeurd wordt geldt: 

 uitgangspunt is: 1 x per jaar keuren 

 keuren na installatie en voor ingebruikname (eventueel een 

opstellingskeuring) 

 vaker keuren als het arbeidsmiddel vaker gebruikt en belast 

wordt (dit kun je vaststellen met een RI&E) 

 elke keer keuren wanneer zich uitzonderlijke situaties hebben 

voorgedaan (bijvoorbeeld omvallen of brand) 

 

Volgens VCA-eisen moet op het arbeidsmiddel aangegeven zijn tot 

welke datum de keuring geldig is. 
 

deskundigheid Uiteraard moet de keurder deskundig zijn om te kunnen keuren. 

Deskundige personen of diensten op het gebied van preventie en 

keuring staan de werkgever en werknemers bij in de toepassing van 

Veiligheid & Gezondheid (V&G)-wetgeving. Deze deskundigheid kan 

binnen het eigen bedrijf opgebouwd worden door het volgen van 

cursussen. De belangrijkste taken van de deskundige personen of 

diensten op het gebied van preventie zijn:  

 meewerken aan de risico-inventarisatie en –evaluatie 

 meewerken aan ongevallen- en incidentenonderzoek 

 adviseren van en samenwerken met de werknemers 

(vertegenwoordiging) 

 uitvoeren van arbeidsgeneeskundige onderzoeken 

 begeleiding van werknemers die door ziekte niet in staat zijn  

hun arbeid te verrichten 

  

 Pas op: een werknemer kan deskundig zijn op het gebied van een 

aantal arbeidsmiddelen, maar dat wil nog niet zeggen dat hij ook 

deskundig is om hijs- en hefwerktuigen te keuren! Natuurlijk kan 

deskundigheid ook ingehuurd worden bij een onafhankelijke 

keuringsinstantie of via de onderhoudsdienst van de leverancier. Voor 

bedrijven die de VCA-systematiek hanteren zal er in de regel niet veel  

VCA: periodieke keuring  veranderen omdat al het materieel toch al periodiek gekeurd wordt. 
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3.5.4 Bewegende delen 

In circa 75% van de ongevallen met mechanisch werkende 

handletsel arbeidsmiddelen is er sprake van handletsel. Veel van deze ongevallen 

kunnen voorkomen worden door een beveiliging zoals een scherm of 

een kap.  

 Is een arbeidsmiddel voorzien van een CE-markering? Dan mag er 

van uitgegaan worden dat alle bewegende delen voldoende 

afgeschermd zijn. In de praktijk worden deze beveiligingen vaak niet 

teruggeplaatst na een storing of onderhoud. Een arbeidsmiddel 

waarvan de veiligheidskappen tijdens onderhouds- en 

reparatiewerkzaamheden niet gedemonteerd hoeven te worden is in de 

regel dus veiliger dan een arbeidsmiddel waarbij dit wel moet. Soms 

worden de beveiligingen als lastig ervaren en niet gebruikt. Het is 

daarom belangrijk dat de schermen of beveiligingsinrichtingen niet op 

eenvoudige wijze buiten werking gesteld kunnen worden en dat ze het 

zicht op het werk zo weinig mogelijk belemmeren. 

toezicht werkgever De werkgever zal er op moeten toezien dat alle beveiligingen 

aanwezig zijn. Daarnaast is het voor werknemers verboden om 

beveiligingen te verwijderen of te veranderen en moeten zij deze op 

de juiste wijze gebruiken. 

  

   Ten slotte 

Om meer duidelijkheid te krijgen over arbeidsmiddelen en regels op 

het gebied van veiligheid in de bouw is het aan te bevelen een 

abonnement te nemen op de Abomafoon. Dit is een digitale 

kennisbank waarin de informatie up to date is. Van de Abomafoon 

wordt jaarlijks een praktische jaarboek gemaakt. Handig voor op de 

bouwplaats. 

 

4. V&G-wetgeving (Arbowet)  
Arbeidsomstandigheden-  De Arbeidsomstandighedenwet (kortweg Arbowet) is een raamwet of  

wet=raamwet kaderwet; het regelt op hoofdlijnen de verplichtingen van de 

verschillende partijen op het gebied van veiligheid.  

 Het huidige Arbeidsomstandighedenbesluit, de Arboregeling en de 

arbobeleidsregels zijn op 1 april 2007 van kracht geworden; ze zijn 

voor alle locaties waar arbeid wordt verricht en alle medewerkers (ook 

uitzendkrachten, stagiaires) en zelfs bezoekers(!) van toepassing.  

 De belangrijkste doelstellingen en uitgangspunten van V&G-

wetgeving zijn:  

 beschermen en verbeteren van de veiligheid en de gezondheid 

van de werknemer bij het uitvoeren van de werkzaamheden 

 de werknemer mag geen schade ondervinden als gevolg van het 

uitvoeren van zijn werkzaamheden 

 gevaren moeten worden opgespoord en risico’s moeten worden 

beheerst 

 zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden voor werknemers; het 

gaat hier om de best mogelijke oplossing onder de gegeven 

omstandigheden, rekening houdend met de werkzaamheden 

 ondersteuning door deskundigen bij het uitvoeren van wetgeving  

 werknemers worden voorgelicht en opgeleid 

 er moet overleg en samenwerking met de werknemers zijn 
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algemeen Arbowet

Arbobesluit

Arboregeling

normerend Arbocatalogi

        Normen (ISO, EN, NEN)

informerend      AI-bladen, A-bladen, Abomafoon  
Schema wetgeving met betrekking tot arbeidsomstandigheden 
 

Volgens de Arbowet zijn de volgende te zetten stappen verplicht om 

risico’s bij het werk in volgorde van 1 naar 3 tegen te gaan (deze 

volgorde heet de Arbeidshygiënische Strategie): 

 

1. Bestrijding aan de bron. 

de bron aanpakken  Hiermee wordt het wegnemen van de oorzaak bedoeld. Als er 

een sparing in een vloer zit bestaat het gevaar van vallen van 

hoogte. Bestrijding aan de bron wil in dit geval zeggen dat de 

sparing moet worden dichtgelegd. In een aantal gevallen zal 

dit echter niet mogelijk zijn. 

 

2. Het nemen van collectieve maatregelen. 

 Als de sparing niet kan worden dichtgelegd moeten er hekken 

worden geplaatst of er moet een net onder de sparing worden 

aangebracht. Hiermee wordt de bron zelf niet afgeschermd, 

maar wel een andere maatregel getroffen die de veiligheid 

bevordert; de bron van het gevaar wordt gescheiden van de 

werknemer of de consequenties van het risico worden 

gereduceerd. 

 

3. Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. 

 Als de eerste twee manieren niet mogelijk zijn is het 

noodzakelijk om persoonlijke beschermingsmiddelen te 

gebruiken. In het onderstaande voorbeeld zou dit betekenen 

dat iemand die in de buurt van de sparing moet werken een 

vanggordel draagt en zich op de juiste wijze aanlijnt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       

  Het werk mag de veiligheid en gezondheid van de werknemer niet in gevaar  

  brengen. 

 



Hoofdstuk 2 – Wetgeving  VOL - VCA 
 

   

 

  9 

 

    4.1 Verplichtingen werkgever 
werkgever   Voor de werkgever gelden de volgende arboverplichtingen: 

 bevorderen van veiligheid, gezondheid en welzijn van de 

werknemers  

 plannen van de preventie en de uitvoering van het beleid vanuit 

een systeembenadering (preventieplan, V&G jaarplan 

 uitvoeren van een (schriftelijke) risicoanalyse 

 raadplegen van deskundigen (in- en externe preventiedienst) 

 overleg plegen met de werknemers 

 doelmatige beschermingsmiddelen verstrekken en erop toezien 

dat ze worden gebruikt 

 voor een passend onthaal, voorlichting, opleiding en instructies 

van de medewerkers zorgen 

 toezicht houden op de naleving van de instructies 

 de nodige maatregelen nemen voor de veiligheid en de 

gezondheid van derden (bijvoorbeeld omwonenden en 

leveranciers) op de arbeidsplaats 

 ernstige arbeidsongevallen onderzoeken en melden (Inspectie 

SZW) 

 doeltreffende maatregelen nemen voor hulpverlening en 

evacuatie 

 moet zich onthouden van iedere daad van geweld, pesterijen of 

ongewenst seksueel gedrag op het werk 

 

 4.2 Verplichtingen en rechten werknemer  
De overheid kan bedrijven strenge regels opleggen. Maar dat wil niet 

altijd zeggen dat het ook helpt! Bovendien zal de werknemer  

zelf bijdragen   zelf ook moeten bijdragen aan de veiligheid op de bouw, voor zichzelf 

en voor anderen. Daarom noemen we nu een aantal verplichtingen die 

hij dient na te komen. 

werknemer   Voor de werknemer gelden de volgende verplichtingen: 

 arbeidsmiddelen op de juiste manier gebruiken  

 op de juiste manier omgaan met gevaarlijke stoffen 

 persoonlijke beschermingsmiddelen op de juiste wijze 

gebruiken en onderhouden 

 aangebrachte beveiligingen niet veranderen of weghalen, maar 

op de juiste wijze gebruiken 

 volgen van opleidingen, voorlichting en instructies 

 incidenten en gevaren voor veiligheid en gezondheid direct 

melden aan de leidinggevende 

 meewerken aan de uitvoering van onderzoeken door 

arbodienst en deskundigen 

 opvolgen van stillegging, aangegeven maatregelen en 

aanwijzingen 

 samenwerken met de werkgever en preventiemedewerker om 

veiligheid en gezondheid op het werk te bevorderen 

 zich onthouden van ongewenst gedrag (geweld, pesten enz.) 
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leidinggevende Voor de leidinggevende gelden aanvullende gedragsregels: 

 regelmatig controleren of de werkzaamheden volgens de 

afspraken worden uitgevoerd 

 gebruik maken/toezicht houden dat gebruik gemaakt wordt 

van de afgesproken beheersmaatregelen 

 bij werkzaamheden met een hoog risico in voldoende mate 

aanwezig zijn 

 

Recht op werkonderbreking  

    Naast bovengenoemde plichten heeft de werknemer ook rechten, 

bijvoorbeeld het recht op informatie en opleiding. Ook heeft hij het  

werkonderbreking  belangrijke recht op werkonderbreking; onder voorwaarden (dreigend, 

ernstig en onmiddellijk gevaar) mogen de werkzaamheden gestaakt 

worden. De werknemer moet dan het volgende doen: 

 de situatie onmiddellijk melden aan de leidinggevende 

 rekening houden met zijn technische kennis en de beschikbare 

middelen als hij zelf passende maatregelen neemt om de 

gevolgen van een dergelijk gevaar te voorkomen 

     

    4.3 Risico-Inventarisatie & -Evaluatie 

 De RI&E wordt beschouwd als de motor achter de systematische 

arbeidsomstandighedenzorg, kortweg arbozorg genoemd. Immers, als 

men zicht heeft op risico’s binnen het bedrijf kan men deze wegnemen 

of beheersen en dus mensen langer veilig en gezond aan het werk 

houden. Voorlichting, onderricht en instructie horen hier ook bij, en 

uiteraard ook toezicht door de werkgever.  

 

Hieronder staat een systematische weergave van het opsporen en 

beheersen van risico’s. Een risicobeheersbeleid is belangrijk om de 

planning van de preventie en de uitvoering van V&G op het werk 

mogelijk te maken.  
 

                                                    
 

 

stappen RI&E Allereerst gaat het om het identificeren van de gevaren. Vervolgens 

het inventariseren van de risico’s en ten slotte het evalueren van de 

risico’s op de werkplek. 
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actieplan Uit de RI&E volgt een jaarlijks actieplan. Dit is een schriftelijk 

verslag van de resultaten van de RI&E of TRA (zie 4.5) en de 

maatregelen die de werkvloer gaat nemen.  

 In dit actieplan worden de volgende zaken omschreven: 

 de te treffen maatregelen 

 in te zetten middelen, mensen en evt. de kosten 

 termijn voor de uitvoering 

 verantwoordelijke voor de uitvoering 

 opvolging 

 evaluatie en maatregelen 

 

doelen actieplan De doelen van het actieplan zijn:  

 zeker stellen dat de resultaten van het onderzoek (TRA) tot de 

uitvoering van effectieve maatregelen leiden 

 zeker stellen dat herhaling van incidenten wordt voorkomen. 

 

afwijken v/h actieplan  Als er wordt afgeweken van het actieplan zijn er een aantal 

gedragsregels: 

 werkzaamheden laten stopzetten 

 (taak)risico-analyse bijstellen en met alle betrokken 

medewerkers bespreken 

 de bijgestelde (taak)risico-analyse met de verantwoordelijke 

supervisor en/of opdrachtgever en eventueel de 

preventiemedewerker of veiligheidsdeskundige bespreken 

 

V&G-jaarplan   Een V&G-jaarplan is een op schrift gesteld uitvoeringsplan om de 

arbeidsomstandigheden te verbeteren. In het V&G-jaarplan staan: 

 de doelstellingen die bereikt moeten worden 

 de preventiemaatregelen die nodig zijn 

 de benodigde middelen (organisatorisch, financieel, materieel) 

 de taakverdeling 

 de termijn waarbinnen de maatregelen worden uitgevoerd 

 

Plan van aanpak  Een plan van aanpak is een schriftelijk verslag van de resultaten van 

de RI&E of de TRA en van de maatregelen die de ‘werkvloer’ gaat 

nemen. Het V&G-jaarplan wordt jaarlijks opgesteld, terwijl het plan 

van aanpak (PVA) wordt opgesteld op het moment dat daar aanleiding 

voor is, bijvoorbeeld na een incident of als gevolg van een specifieke 

RI&E.  

    Waarom zou je een PVA maken? Het is nuttig om zeker te stellen dat 

de resultaten van het onderzoek tot de uitvoering van effectieve 

maatregelen leidt en dat herhaling van incidenten wordt voorkomen.  

    In het PVA staan de maatregelen die getroffen moeten worden en de 

middelen/mensen die nodig zijn. Ook staat in het PVA: 

  de termijn waarbinnen de maatregelen worden uitgevoerd 

 wie verantwoordelijk is voor de uitvoering 

 wie bijhoudt of alle maatregelen zijn uitgevoerd 

 de evaluatie van de maatregelen 

  

 

 



Hoofdstuk 2 – Wetgeving  VOL - VCA 
 

   

 

  12 

 

4.4 Taak-risicoanalyse 

 De VCA-norm gaat nog verder dan de Arbowet; zij stelt dat bij  

Taak-RisicoAnalyse risicovolle taken het nodig is om een zogenaamde taak-risicoanalyse 

(TRA) uit te voeren. Een TRA is een analyse van de gevaren die zijn 

verbonden aan de uitvoering van (risicovolle) taken ten aanzien van de 

veiligheid en gezondheid van de medewerkers. Het doel is het 

analyseren en evalueren van risico’s van een specifieke taak die niet in 

de standaard RI&E is voorzien. Dit betreft onder andere: 

 projecten waar geen procedures voor zijn 

 aanschaf van nieuwe machines 

 verbouw of nieuwbouw 

 opstellen en evalueren van procedures 

 vóór aanvang van nieuwe projecten 

 bij het inschakelen van jongeren/stagiair/uitzendkracht 

 of als voorgeschreven in het vergunningensysteem  

  

Een TRA moet worden bijgesteld als bijvoorbeeld blijkt dat het 

werkplan in de praktijk niet uitvoerbaar is, als medewerkers niet 

beschikken over de juiste middelen of de condities waaronder gewerkt 

moet worden veranderd zijn.     

 

LMRA Om zelf ook na te denken over risicovolle taken moet een medewerker 

een Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) uitvoeren. Hierbij geldt: 

 vóór aanvang werkzaamheden/nieuwe taak 

 bij verandering van de werkomstandigheden 

 ook bij routinematige werkzaamheden 

 je moet het zelf doen 

 

deskundige De werkgever moet een deskundige aanstellen. Vaak is dit de 

arbocoördinator. Als het bedrijf dit niet intern kan regelen moeten een 

beroep gedaan worden op externe bijstand. 

 

Het kan nodig zijn dat een taak-risicoanalyse moet worden bijgesteld 

als er sprake is van onuitvoerbaarheid van het werkplan, het niet 

beschikbaar zijn van het juiste gereedschap, veranderde werkcondities 

of het niet meer gas-, druk- of spanningsvrij zijn van  

betrokken medewerkers  installaties. Dit moet gecommuniceerd worden met alle betrokken 

medewerkers, uitzendkrachten, de verantwoordelijke supervisor, 

opdrachtgever en de eventuele veiligheidskundige. 

 

doel werkvoorbereiding De resultaten van de RI&E en die uit de taak-risicoanalyse moeten 

meegenomen worden in de werkvoorbereiding. Het doel is het 

vaststellen van een werkwijze die veilig is en geen gezondheidsschade 

veroorzaakt. 

veiligheidsaspecten De veiligheidsaspecten die horen bij de werkvoorbereiding zijn: 

 maken van een planning voor het totale werk 

 bepalen en vastleggen van de volgorde van de 

werkzaamheden 

 vaststellen welke materialen, gereedschappen en machines 

gebruikt moeten worden 

 de tijd en maatregelen die nodig zijn om het werk op een 

veilige en gezonde wijze uit te voeren. 
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Bij wijzigingen in het werk of van de omstandigheden moet de analyse 

opnieuw uitgevoerd worden.  

 

leereffect  Tijdens de evaluatie van uitgevoerde risicovolle werkzaamheden moet 

bekeken worden of de werkzaamheden volgens plan verlopen zijn, 

welke knelpunten men tegenkwam en welke oplossingen bedacht zijn. 

Het is zinvol om de risicoanalyses te bewaren, zodat er bij 

toekomstige werkzaamheden gebruik van gemaakt kan worden. 

 

    4.5 Het Arbobesluit  

Arbo-besluit Het Arbobesluit is een koninklijk besluit; het wordt door de 

ministerraad genomen. Hierin staan per onderwerp alle bepalingen bij 

elkaar. Het terugtreden van de overheid heeft tot gevolg dat er meer 

vrijheid is voor bedrijven voor het bepalen van de norm van wat goed 

is en hoe het bereikt moet worden. 

De middelvoorschriften (het stellen van een norm) werden vervangen 

middel    doel door doelvoorschriften, waarbij de wijze om dit doel (betere 

arbeidsomstandigheden) te bereiken vrij wordt gelaten. Er zijn 

meerdere oplossingen mogelijk en het staat de werkgever vrij de 

oplossing te kiezen die het best bij het bedrijf past. 

 

Arbocatalogi  De Arbocatalogi vervangen de door de overheid ingestelde 

Arbobeleidsregels. Het doel hiervan is om werkgevers en werknemers 

zelf afspraken te laten maken over arbeidsomstandigheden en wat de 

afgesproken grenzen zijn.  

De Arbocatalogi kunnen worden gezien als de stand der techniek en 

worden door de Inspectie SZW getoetst. Als ze voldoen worden ze op 

het Arboportaal gepubliceerd (www.arboportaal.nl) en zijn ze van 

kracht.  

De Inspectie SZW houdt rekening met de afspraken zoals vastgelegd 

in de catalogi. Voor de bouwsector is de Arbocatalogus Bouw- en 

Infra van toepassing. 

 

    4.6 Arbo-informatiebladen (AI-bladen): 

De SDU-uitgeverij geeft onder toezicht van het Ministerie 

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid AI-bladen uit. Ze 

 zijn niet normstellend, maar bedoeld als voorlichting. 

 

    4.7 De Arbeidstijdenwet 

doel  Naast de Arbowet is er ook een Arbeidstijdenwet. Zoals de naam al 

aangeeft gaat het om werktijden. De bedoeling van deze wet is om te 

voorkomen dat de veiligheid en gezondheid in gevaar komen. Hierbij 

zijn regels gesteld aan de: 

 maximale arbeidstijden 

 minimale rusttijden 

Met deze wet wil de overheid het combineren van arbeid en 

zorgtaken in het gezin bevorderen. 

 

uitgangspunten De zwaarte van het werk, de belasting door het werk en de 

belastbaarheid van de betreffende persoon verschilt van mens tot 

mens. Daar moet dus extra rekening mee worden gehouden als het 

gaat om de toepassing van de Arbeidstijdenwet. Daarnaast moet deze 

wet worden afgestemd op het V&G-beleid van het bedrijf. 

http://www.arboportaal.nl/
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toepassing De Arbeidstijdenwet is alleen van toepassing op werknemers beneden 

een vastgestelde salarisgrens. 

 

4.8 Wetgeving inzake uitzendwerk 

doelstelling Doelstelling van de wetgeving over uitzendwerk is ervoor te zorgen 

dat uitzendkrachten, wat veiligheid en gezondheid op het werk betreft, 

dezelfde mate van bescherming genieten als de overige werknemers 

van de inlenende onderneming. Een uitzendkracht heeft een ‘formele’ 

(uitzendorganisatie) en een ‘materiële’ (inlenende organisatie) 

werkgever. De eerstgenoemde heeft een zogeheten 

doorgeleidingsplicht (de inlener verstrekt alle informatie die nodig is 

aan de intermediair, deze geeft het vervolgens weer door aan de 

uitzendkracht); de tweede is aansprakelijk voor de 

arbeidsomstandigheden.   

verantwoordelijkheid  De inlenende organisatie is bij uitzendwerk verantwoordelijk voor de 

veiligheid en gezondheid van de uitzendkracht tijdens het werk.  

De inlenende onderneming en het uitzendbureau hebben een gedeelde 

plicht als het gaat om de voorlichting van uitzendkrachten. Het 

uitzendbureau moet de uitzendkracht informatie verstrekken over de 

werkplek en over de functie-eisen.  

De operationeel leidinggevende van de inlenende onderneming staat 

in voor de specifieke voorlichting en instructie van de uitzendkracht. 

Ook is de inlenende organisatie verantwoordelijk voor het informeren 

van de uitzendkracht als de oorspronkelijke taken wijzigen.   

 

4.9 Taken van directie en operationeel leidinggevenden 

Om ongevallen te voorkomen moet het beleid van een organisatie 

gericht zijn op het aanpakken van onveilige handelingen en onveilige 

situaties. Hiervoor moeten zowel de directie als de leidinggevenden 

bepaalde acties ondernemen.  

Voorbeelden van acties voor de directie zijn:  

 een (meerjaren)plan vaststellen ter verbetering van de arbo-

omstandigheden 

 taken, bevoegdheden en de benodigde middelen delegeren aan 

afdelingen en medewerkers in het bedrijf 

 voor een goede organisatie van arbo-omstandigheden zorgen 

 zorgen voor een goede overlegstructuur over 

arbeidsomstandigheden en verantwoordelijkheden 

 het V&G-beleid uitwerken in procedures en voorschriften 

 voor voldoende training en instructie zorgen 

 systematisch rapporteren van ongevallen 

 

Mogelijke acties van operationeel leidinggevenden kunnen zijn:  

 planmatig aanpakken van onveilige handelingen en situaties 

 uitvoeren van periodieke inspecties 

 periodiek overleg organiseren 

 bespreken van problemen en klachten met betrekking tot het 

arbobeleid tijdens de verschillende overleggen 

 toezien op de naleving van procedures en voorschriften 

 geven van instructie en training over gezondheidsrisico’s 

 de resultaten van maatregelen evalueren 
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5. Milieuwetgeving 
Ook de bouwnijverheid wordt 

steeds vaker geconfronteerd met 

de voorschriften die voortvloeien 

uit de milieuwetgeving. Werden 

vroeger slechts zaken die waarde 

hadden uit een bouwwerk 

gehaald, tegenwoordig wordt een 

gebouw geheel gestript en 

worden hout, metaal, apparatuur 

en installaties zoveel mogelijk 

vooraf verwijderd. 

 

De Wet Milieubeheer is een algemene milieuwet die een aantal 

vroegere milieuwetten vervangen heeft. De wet is in 1993 van kracht 

integrale vergunning geworden. Centraal in deze wet is de Integrale Milieuvergunning; dat 

is één vergunning die in de plaats komt van deze oude vergunningen: 

 

Oud integrale wet 
Hinderwet (HW) 

Wet inzake de Luchtverontreiniging (WLV) 

Wet Chemische Afvalstoffen (WCA) 

Wet Geluidshinder (WGH) 

Afvalstoffenwet 

Mijnwet uit 1903 

Wet Milieu Beheer 

 

 
 

zorgplicht   Het doel van milieuwetgeving is: 

 mens en omgeving beschermen tegen schadelijke effecten van 

activiteiten 

 uitstoot en afvalstromen te beperken 

 zorgen voor de juiste verwijdering van afvalstoffen 

 

eigen bijdrage Bedrijven (en ook werknemers) hebben de verplichting hieraan bij te 

dragen door bijvoorbeeld:  

 productieprocessen aan te passen 

 afvalstromen beperken en scheiden 

 de uitstoot te verminderen 

 zuinig en efficiënt om te gaan met natuurlijke hulpbronnen en 

energie 

 

De Wet Milieugevaarlijke Stoffen heeft als doel “de mens en het 

milieu beschermen tegen gevaarlijke stoffen gedurende de gehele 

productcyclus (van productie tot en met afval)”. Hierover meer in het 

volgende hoofdstuk. 

 

 

 

 



Hoofdstuk 2 – Wetgeving  VOL - VCA 
 

   

 

  16 

 

Grondroerdersregeling 

Een bijzondere wet is de Grondroerdersregeling. Deze wettelijke 

verplichting regelt de informatie-uitwisseling tussen de netbeheerder 

verplichtingen   en de graver. Het gaat om de volgende verplichtingen: 

 oriëntatie d.m.v. het opvragen van liggingsgegevens 

 zorgvuldig graven of gelegenheid daartoe bieden 

 schade aan kabel/leiding melden bij netbeheerder 

 alle graafactiviteiten melden bij KLIC/Kadaster 

 afwijkende ligging (bij >1 m) en onbekend net 

(weesleidingen) melden bij KLIC/Kadaster 

 alleen graven als informatie beschikbaar is 

 

    6. Preventie en bescherming 

    In Nederland hebben ondernemingen de verplichting om op het gebied 

van bescherming en preventie één of meerdere deskundigen 

(preventiemedewerkers) aan te stellen (als dit niet het geval is moet de 

werkgever externe deskundigheid inhuren). 

    Deze deskundige personen of diensten hebben de volgende taken: 

 meewerken aan de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) 

 meewerken aan ongevallen- en incidentenonderzoek 

 adviseren van de collega’s 

 uitvoeren van arbeidsgeneeskundige onderzoeken 

 begeleiden van zieke medewerkers  

 

    Preventie betekent: voorkomen dat het risico toeneemt en dat er een 

ongeval plaatsvindt, voorkomen dat er gezondheidsschade 

milieuschade optreedt. 

    Preventiemaatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de 

risico’s verminderen. Om dit te bereiken moet je de gevaren kennen 

en worden er beheersmaatregelen bedacht om de kans dat het gevaar 

een incident veroorzaakt of de gevolgen ervan te verkleinen. 

    Bij het nemen van preventiemaatregelen geldt de Arbeidshygiënische 

Strategie, die we al in paragraaf 4 tegenkwamen. Voorbeelden zijn: 

 opleiding, informatie, instructie 

 signaleren en waarschuwen 

 organisatorische maatregelen (zoals kortere blootstelling) 

 

    7. Toezichthoudende en deskundige instanties  
    Er zijn een aantal organisaties die toezicht houden op de naleving van 

V&G-wetgeving; dit is nodig om bijvoorbeeld slechte 

arbeidsomstandigheden te signaleren, deze te verbeteren en 

ongevallen te voorkomen. Deze organisaties bespreken we kort. 
     

    7.1 Inspectie SZW 
Het toezicht op de naleving van de Arbowet is gelegd bij de Inspectie 

SZW, de vroegere Arbeidsinspectie.  
 

Deze inspectiedienst mag sinds 1999 boetes opleggen, de zogenaamde 

‘bestuurlijke boetes’. Dit noemt men het ‘lik-op-stukbeleid’, waarbij 

de overtreder sneller (binnen enkele weken) wordt geconfronteerd met 

een schikkingsvoorstel. Hiertegen is, na betaling, hoger beroep 

mogelijk. De boetes kunnen flink oplopen, tot tienduizenden euro’s! 
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De Inspectie SZW kan een waarschuwing geven, een eis tot naleving 

stellen, een boete opleggen of een proces verbaal opmaken, al dan niet 

tegelijk met het stilleggen van het werk. 

stillegging Stilleggen van het werk kan als er sprake is van direct en dreigend 

gevaar voor personen en geldt alleen voor die werkzaamheden die 

gevaar opleveren. 

 

Wat betreft de Inspectie SZW willen we op de volgende zaken dieper 

ingaan: 

a. toezicht 

b. onderzoek 

c. bevoegdheden 
 

a. toezicht 

 Toezicht houden betekent het controleren of partijen, werkgevers en 

werknemers zich aan de voorschriften houden.  

De Inspectie SZW heeft een aantal taken op het gebied van de 

handhaving van de Arbowet, de Arbeidstijdenwet en de Wet Arbeid 

Vreemdelingen (WAV). Zo voeren zij actieve controles (inspecties) 

uit bij bedrijven zonder aankondiging vooraf. Deze inspecties worden 

wel geprogrammeerd uitgevoerd; per bedrijfstak wordt er een 

prioriteitenlijst vastgesteld van de grootste knelpunten, waar dus 

logischerwijs de meeste aandacht naar uitgaat. De bouwnijverheid  

bouw 25% aandacht geldt als een bedrijfstak met hoge risico’s; circa 25% van de capaciteit 

van de Inspectie SZW gaat ernaar toe! 

 

b. onderzoek 

Naast inspecties worden door de inspecteurs twee soorten onderzoek  

 uitgevoerd. 

klachtenonderzoek Klachtenonderzoek vindt plaats nadat een werknemer of een andere 

betrokkene een klacht indient bij de Inspectie SZW. Dit kan anoniem 

gebeuren, omdat de klacht van een werknemer vervelende gevolgen 

voor die persoon kan hebben. 

Een klacht moet in behandeling genomen en onderzocht worden. De 

inspecteur voert dan een inspectie uit waarbij er aandacht wordt 

besteed aan het onderwerp van de klacht. Er wordt zorgvuldig 

opgetreden; het klachtonderzoek moet geheim blijven. 

Aan de klager wordt later schriftelijk gerapporteerd, óf hij wordt 

gebeld omtrent de bevindingen van de inspecteur. 

 

ongevallenonderzoek Het ongevallenonderzoek vindt plaats wanneer er een ongeval heeft 

plaatsgevonden en het een werknemer of derden (anderen dan de 

eigen werknemers) betreft. 

Vaak worden getuigen verhoord; men is verplicht om medewerking te 

verlenen aan het onderzoek en de vragen van de inspecteur te 

beantwoorden.  

 

c. bevoegdheden 
Om de hierboven genoemde werkzaamheden te kunnen verrichten 

hebben de inspecteurs van de Inspectie SZW speciale bevoegdheden 

gekregen. Ze hebben bijvoorbeeld de bevoegdheid om arbeidsplaatsen 

te betreden en mogen naar geldige legitimatie vragen; zelfs de woning 

van de thuiswerker kan worden bezocht! Deze inspecteurs hebben  
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eveneens de bevoegdheid om ongevallen te onderzoeken en hierover 

te rapporteren.  

 

Zij hebben toegang tot alle bedrijven en bouwwerken en mogen daar: 

 metingen doen en monsters nemen 

 foto’s maken 

 voorwerpen meenemen voor onderzoek 

 

 De inspecteurs mogen werkgevers en werknemers waarschuwen 

eis stellen  en eisen tot naleving stellen. Een eis stellen houdt in dat een 

inspecteur de te treffen maatregelen gedetailleerd oplegt en toezicht 

houdt op de juiste opvolging. 

 

rapportage   Elke inspectie wordt afgesloten met een rapportage. Dit gebeurt zowel 

op locaties waar alles op orde was als op locaties waar het niet goed 

was en een instrument is ingezet. 

 

 

    7.2 De certificerende instelling 

Het bedrijf waar je werkt kan een certificaat halen (of al in bezit 

hebben) om te laten zien dat er normen worden gevolgd om een 

bepaald veiligheidsniveau binnen het bedrijf te garanderen. Dit is 

vooral nuttig voor bedrijven die werknemers aan het werk zetten in 

risicovolle omgevingen zoals fabrieken, installaties en bouw- en 

werkplaatsen.  

De werknemers dienen te werken volgens een in een handboek 

vastgelegde procedure. De eisen waaraan een bedrijf moet voldoen 

staan omschreven in de Veiligheid Gezondheid en Milieu (VGM) 

Checklist Aannemers, afgekort VCA.  

 

VCA    Hierbij gaat het erom dat veiligheid, gezondheid en milieu in de hele 

organisatie gewaarborgd zijn. Dit is om incidenten te voorkomen. Een 

VCA-certificaat dient dus als een keurmerk om aan te tonen dat een 

bedrijf aan VGM-beheersing doet volgens de VCA-regels.   

    Van timmerman tot directeur - iedereen moet veilig werken!  

 

checklist   De checklist is een vragenlijst, uitgewerkt als doorlichting- en 

screeningsysteem. Hierin komen onder meer de volgende 

onderwerpen aan de orde: veiligheids-, gezondheids- en milieubeleid 

(VGM-beleid), opleiding, projectplannen, milieuzorg, noodsituaties, 

keuring en handelen bij ongevallen.  

    De checklist bestaat uit ‘mustvragen’ die positief beantwoord moeten 

worden en uit overige vragen waarvan aan minimaal de helft moet 

worden voldaan.  

 

 

 

 

Wist je dat… 

…de Inspectie SZW ook boetes kan geven aan werknemers? 

Deze kunnen oplopen tot maar liefst € 225 ! 
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De certificerende instantie komt het bedrijf op de volgende 

doorlichten   onderdelen doorlichten: 

 beoordelen van documenten 

 voeren van gesprekken met (leidinggevende) medewerkers 

 bezoeken van projecten, als controle in de praktijk. 

 

    Een van de voorschriften in de VCA-norm is dat het operationeel 

leidinggevende personeel het certificaat Veiligheid Operationeel 

Leidinggevenden VCA (VOL-VCA) moet bezitten. Dat is dus een van 

de redenen waarom je deze cursus volgt.  

Voor alle operationele medewerkers (dus ook inleners) geldt dat zij in 

het bezit moeten zijn van het diploma Basisveiligheid VCA (VCA-

Basis).  

CDR    Het Centraal Diploma Register (CDR) is een elektronische databank 

waarop te vinden is wie er, wanneer en waarvoor een diploma heeft 

gehaald. Het kan vrij geraadpleegd worden: www.vca.ssvv.nl. Je kunt 

het gebruiken om je eigen gegevens of dat van anderen te checken. 

 

niveaus VCA   Er zijn verschillende niveaus van VCA-certificering:  

 

a. VCA* (één ster) 

    Dit certificatieniveau is gericht op de directe VGM-zorg bij 

onderaannemers    de activiteiten op de werkvloer. Het bevat een beperkt aantal vragen 

en is vooral bedoeld voor onderaannemers met maximaal 35 

medewerkers (inclusief uitzendkrachten). 

   

b. VCA** (twee sterren) 

hoofdaannemers   Bovenop de elementen uit VCA* worden hierbij ook de 

veiligheidsstructuren en –systemen binnen het bedrijf van de 

aannemer beoordeeld. Hoofdaannemers dienen te voldoen aan de 

uitgebreide eisen van VCA**.  

 

c. Petrochemie 

petrochemie   Aan bedrijven die complexe, risicovolle werkzaamheden in de 

petrochemie/petrochemische industrie uitvoeren worden bijkomende 

eisen gesteld, in aanvulling op de VCA**.  

 

VCU    Voor uitzend- en detacheringbureaus is er een variant ontwikkeld op 

de VCA-norm; deze variant heet VCU. Dit staat voor: ‘Veiligheid en 

gezondheid Checklist Uitzendorganisaties’. De doelstelling van een 

VCU-certificatie is beheersing door uitzendorganisaties van het proces 

van ter beschikkingstelling van uitzendkrachten aangaande veiligheid 

en gezondheid op het werk.  

 

VCO    Voor opdrachtgevers bestaat er een VCO-certificering; VCO staat 

voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Opdrachtgevers.  

doelstelling   De doelstelling van de VCO-certificatie is dat de opdrachtgever zorgt 

voor de juiste voorwaarden en omstandigheden om VCA-

gecertificeerde aannemers en uitzendkrachten, die uitgezonden zijn 

via VCU-gecertificeerde organisaties en die volgens hen op hun 

terrein risicovol werk komen doen, volgens de juiste VGM-

uitgangspunten werken. 

 

http://www.vca.ssvv.nl/
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    Op het gebied van kwaliteitszorg kan een bedrijf eveneens een  

ISO    certificaat halen. Het wordt dan ISO-certificaat genoemd (ISO = de 

Internationale Standaardnorm voor Organisaties). Het gaat hierbij om 

het werkproces en de werkwijze van het bedrijf.  

 

    Een of twee maal per jaar komt iemand van de certificerende 

instelling om te controleren of het bedrijf nog aan de norm voldoet. 

Het bedrijf kan het certificaat namelijk ook kwijtraken als niet aan alle 

punten wordt voldaan. 

 

veiligheidspaspoort  Een veiligheidspaspoort is een persoonlijk document (boekje of 

digitale registratie) met belangrijke gegevens over gevolgde 

opleidingen, trainingen, medische geschiktheden en vaccinaties.  

Indien van toepassing heeft de werkgever een procedure opgesteld om 

ervoor te zorgen dat het veiligheidspaspoort correct en tijdig wordt 

ingevuld.  

Vanuit de VCA is het geen verplichting om een veiligheidspaspoort te 

hebben. 

 

 

 7.3 Arbodienst 

verschil inspectie  Het verschil tussen de Inspectie SZW en een arbodienst is dat een  

en arbodienst   arbodienst een commerciële instelling is. De arbodienst adviseert 

werkgevers en werknemers hoe zij zich het beste aan de Arbowet 

kunnen houden. Deze organisaties worden door de werkgever betaald. 

    De ambtenaren van de Inspectie SZW zijn in dienst van de overheid. 

De Arbeidsinspectie houdt toezicht op de naleving van deze wet door 

de werkgevers en de werknemers. De Inspectie SZW heeft dus een 

controlerende functie. 

 

Aboma    Organisaties kunnen ook een veiligheidskundige inhuren via Aboma. 

Aboma adviseert met betrekking tot veilig werken en voert 

bijvoorbeeld veiligheidsinspecties en ongevallenonderzoek uit op 

bouwplaatsen.  
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  1. Inleiding 

    In de bouw kom je dagelijks in contact met allerlei materialen. Vaak weet 

je niet of het gebruikte materiaal gevaarlijke stoffen bevat! De 

gevaarlijke stoffen die we allemaal kennen zijn bijvoorbeeld asbest en 

bitumen. Maar wat dacht je van lijm, glaswol, zaagsel, steenstof en 

purschuim? Het is daarom heel belangrijk dat de risico’s van een aantal 

stoffen worden herkend en dat jij weet hoe zo veilig mogelijk gewerkt 

kan worden met deze stoffen. 

 

    Dit hoofdstuk gaat over de verschillende soorten gevaarlijke stoffen, op 

welke manieren je hiermee in contact kunt komen en hoe je nare 

gevolgen kunt voorkomen. Ook wordt gesproken over de opslag van- en 

het omgaan met afval van gevaarlijke stoffen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bron: www.verenigingops.nl    Lekker gezond… 

 

http://www.verenigingops.nl/
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 2. Omgaan met gevaarlijke stoffen 

Het is lastig om een goede definitie te geven van gevaarlijke stoffen; dit 

komt omdat veel ‘gewone stoffen’ alleen onder bepaalde 

omstandigheden een gevaar veroorzaken. Denk maar aan water in de  

definitie   vorm van stoom of water in de frituurpan. Met gevaarlijke stoffen 

bedoelen we: stoffen die een gevaar vormen voor de gezondheid en/of 

voor  de omgeving.  

 

    3. Medisch onderzoek 

    Om veilig te werken met gevaarlijke stoffen is het nodig dat er  

periodiek medisch  regelmatig (periodiek) een medisch onderzoek plaatsvindt. Hierbij kan 

onderzoek   worden bepaald of je geschikt bent om te werken met gevaarlijke stoffen.  

Tijdens zo’n onderzoek wordt gekeken naar je gezondheid en de mate 

van blootstelling aan de gevaarlijke stof.  

Het aantal onderzoeken hangt af van het gevaar; voor de meeste stoffen 

is dit een jaarlijks onderzoek. Denk in dit verband aan bijvoorbeeld het 

werken met asbest of straling.  

 

werkplekonderzoek  Daarnaast moet er oriënterend werkplekonderzoek plaatsvinden; hierbij 

moet worden bepaald welke mogelijke risico’s bij het werken met 

gevaarlijke stoffen voorkomen. Zonodig moeten op basis hiervan strikte 

regels worden opgesteld voor het omgaan met deze gevaarlijke stoffen. 

monitoring   Tijdens de werkzaamheden moet je monitoren; dit gebeurt door tijdens 

het werk, voor een korte of langere periode, te meten wat de mogelijke 

blootstelling is aan gevaarlijke stoffen. De uitkomsten van de meting 

moeten worden vergeleken met de grenswaarden om de kans op 

gezondheidsschade in te schatten en zoveel mogelijk te voorkomen. 

 

    4. Opname van gevaarlijke stoffen 

omgevingsfactoren  De omgeving en het soort product zijn van invloed op de opname van 

gevaarlijke stoffen in het lichaam. Je moet hierbij denken aan: 

 aard van de stof (stof, nevel, damp, gas of massief) 

 giftigheid 

 concentratie van de stof in de lucht 

 duur van de blootstelling aan de stof 

 

menselijke factoren  Daarnaast spelen menselijke factoren een rol bij de mate van 

vergiftiging. Het gaat daarbij om de mate van fysieke inspanning, de 

conditie, het gewicht en de leeftijd van het slachtoffer. En als het om de 

huid gaat spelen de dikte van de huid en de grootte van het blootgestelde 

huidoppervlak een rol. 

 

binnendringen   Gevaarlijke stoffen kunnen op vier manieren het menselijk lichaam 

binnendringen: 

     a. via de ademhalingsorganen 

     b. de mond 

     c. de huid 

     d directe opname in het bloed 
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    a. opname via de ademhaling 

    Schadelijke stoffen kunnen via de ademhaling in het lichaam komen, 

denk aan bijvoorbeeld stof, gas nevel of damp. Om je hiertegen te 

beschermen moet je zorgen voor een goede ventilatie. Lukt dat niet, dan 

zul je persoonlijke beschermingsmiddelen moeten gebruiken; meer 

hierover lees je in hoofdstuk 5.  

    Via de ademhaling dringen stoffen je longen in en via de longen kan het 

ook in het bloed terechtkomen en veel schade aanrichten. 

  

longziekten   In de neus worden de grotere stofdeeltjes door trilhaartjes 

tegengehouden. De kleinere deeltjes komen via de luchtpijp uiteindelijk 

in de longblaasjes terecht, waar ze neerslaan; heel kleine stofdeeltjes 

kunnen op die manier longaandoeningen veroorzaken. Let op: door roken 

wordt de functie van de trilhaartjes uitgeschakeld! Deze worden namelijk 

door de nicotine verdoofd, dus komen er meer stofdeeltjes in de longen. 

    

 

    b. opname via de mond en spijsverteringsorganen 

    Gevaarlijke stoffen kunnen via de slijmvliezen in de mond worden 

opgenomen; daardoor komen ze in spijsverteringsorganen en uiteindelijk 

in het bloed terecht. Het voorkomen heb je voor een groot deel zelf in de 

hand! Je moet nooit eten, drinken of roken in de buurt van gevaarlijke 

stoffen. Dus eet in een speciaal hiervoor bedoelde ruimte, bijvoorbeeld 

vuile handen   een schaftkeet. Het spreekt voor zich dat je je handen en gezicht moeten 

wassen voor het eten en na het werk; ook vuile kleding moet je vervangen 

door schone. 

 

    c. opname via de huid  

    Een gevaarlijke stof kan ook via de huid in het lichaam terechtkomen.  

oplosmiddelen   Je kunt hierbij denken aan het aanraken van oplosmiddelen of verf. 

Daarom is het ook niet de bedoeling dat je je handen schoonmaakt met 

wasbenzine of thinner. 

Watergedragen verf 
beter van kwaliteit 
 

Watergedragen verven voor buitengebruik vertonen na drie jaar nog helemaal geen 

glansverlies, terwijl de glans van oplosmiddelhoudende verven na twee jaar al minder 

wordt. Na vier jaar is de glans met een kwart afgenomen. Bij high solids loopt die 

afname zelfs op tot 45 procent. 

Dat is de voorlopige uitkomst van het prestatie onderzoek naar schilderwerk, 

uitgevoerd door het Centrum voor Onderzoek en Technisch advies (COT). 

B. Alblas van het COT:  “Tijdens ons onderzoek van vier jaar geleden zag je regelmatig 

dat watergedragen verven barstten en afbladderden, dat zie je nu niet meer. Ook kwam 

het toen nog niet voor dat de acrylaten meer glansden dan oplosmiddelhoudende 

verven. De kwaliteit is duidelijk verbeterd. Nu blijft het afwachten of de verf er over 

een paar jaar nog net zo goed op zit." 

Het COT inspecteert elk jaar zo’n zestig woningcomplexen die met verschillende 

typen verf zijn behandeld. 

 

Wist je dat… 

…kwartsstof een stof is die kankerverwekkend is? 
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    d. directe opname in de bloedbaan 

    De vetlaag op de huid vormt een belangrijke bescherming tegen 

gevaarlijke stoffen! De huid kan directe schade toegebracht worden, 

zoals door verbranding. Wanneer de huid zweterig is of als iemand  

open wond   last heeft van wondjes kunnen gevaarlijke stoffen direct in het bloed 

worden opgenomen. Sommige stoffen dringen rechtstreeks door de huid, 

omdat ze vetoplossend zijn. 

 

    5. Maatregelen om risico’s te beperken 

    Zoals in hoofdstuk 2 besproken is, moet je het contact met gevaarlijke 

maatregelen   stoffen zoveel mogelijk beperken. De hieronder genoemde maatregelen 

staan in volgorde van belangrijkheid: 

 

1. Tref maatregelen bij de bron. Je kunt hierbij denken aan: 

 elimineren: geen gebruik maken van de gevaarlijke stof 

 vervangen door een ongevaarlijke/minder gevaarlijke stof 

 aanpassing: grondstof niet in poedervorm maar tablet 

 

2a. Afzuiging van de gevaarlijke damp, stof of stofdeeltjes. Bij 

voorkeur direct afzuigen op de plaats waar de verontreiniging 

ontstaat, bijvoorbeeld bij lassen of sleuven frezen. 

 

2b. Het scheiden van mens en bron. Dit kan door een muur of paneel 

te zetten tussen de mens en de plek waar de gevaarlijke stoffen 

ontstaan. Je kunt hierbij denken aan een trekkast of zuurstofkast 

 

2c. Zorgen voor ventilatie. Dit wordt bereikt door verontreinigde 

lucht naar buiten te zuigen en schone lucht naar binnen te blazen 

 

3. Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen 

 

Je moet de schadelijke gevolgen van gevaarlijke stoffen dus in deze 

volgorde zien te voorkomen. Denk eraan: jij kunt er wel voor zorgen dat 

je persoonlijke beschermingsmiddelen draagt, maar andere mensen in 

dezelfde  ruimte worden daar niet mee beschermd! 

 

 6. Verpakking, opslag en transport 

WMS    In Nederland zijn producenten van gevaarlijke stoffen volgens de Wet 

Milieugevaarlijke Stoffen (WMS) verplicht verpakte gevaarlijke stoffen 

te etiketteren. 

 

    a. etiketten 

Volgens de regelgeving (Wet Milieugevaarlijke Stoffen) is het verplicht 

om duidelijke etiketten aan te brengen op iedere verpakte gevaarlijke 

stof. Op het etiket (verplicht sinds 2015) moet zijn vermeld:  

 de naam van het product 

 het gevarenpictogram 

 de risico’s en gevaren (H-zinnen, hazard betekent gevaar) 

 de preventiemaatregelen/veiligheidsaanbevelingen (P-zinnen, 

precaution betekent voorzorg) 

 de gegevens van de leverancier of de invoerder 
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Veiligheidsinformatieblad b. veiligheidsinformatieblad 

    Het veiligheidsinformatieblad geeft informatie over de gevaren van een 

stof en welke veiligheidsmaatregelen nodig zijn als er met de stof wordt 

gewerkt. Veiligheidsinformatiebladen worden opgesteld door de 

fabrikant of invoerder en moeten ter beschikking worden gesteld aan de 

klant/gebruiker. Op het veiligheidsinformatieblad staat informatie over 

de volgende punten:  

 grenswaarde (voorheen de MAC-waarde) 

 samenstelling van de stof 

 wijze van opname 

 wijze van opslag 

 directe gevaren 

 etikettering 

 eerste hulp 

 

H-zinnen   Voor producten met bijzondere gevaren bestaan zogenaamde 

  zinnen; de ‘H’ komt van het Engelse ‘hazard’ (gevaar). Deze  

  zinnen komen uit een standaardlijst en zijn genummerd.  

 

De te nemen veiligheidsmaatregelen worden aangegeven door de 

P-zinnen   zogenaamde P-zinnen; de ‘P’ komt van Engelse woord ‘precaution’  

    (voorzorg).  

Let op: de P-zinnen geven een zeer dringend advies; als je je er niet aan 

houdt kan dat nadelige gevolgen hebben. Het is net als met de blauwe 

verkeersborden die een adviessnelheid aangeven. Houd je je er niet aan, 

dan loop je het risico uit de bocht te vliegen. 

 

    c. gevaarsymbolen 

gevaarsymbolen  Er zijn een aantal categorieën gevaarlijke stoffen; hieronder staan ze met 

de bijbehorende gevaarsymbolen weergegeven. Een gevaarsymbool 

zwart met oranje  wordt in het zwart, tegen een oranje achtergrond, weergegeven.  

De afbeeldingen worden binnenkort aangepast. Op de laatste bladzijde 

van de bijlage van hoofdstuk 4 vind je de verschillen tussen de nieuwe en 

oude symbolen. 

 

Het gevaarsymbool voor explosieve stoffen. Dit zijn stoffen die  

makkelijk (zonder extra zuurstof) kunnen exploderen. Je kunt hierbij 

denken aan munitie, TNT en buskruit. 

 

Het gevaarsymbool voor licht ontvlambare en zéér licht ontvlambare 

stoffen. Deze stoffen vliegen heel gemakkelijk in brand, zelfs bij een 

normale omgevingstemperatuur van 21 ˚C. Je kunt hierbij denken aan 

aceton, spiritus en benzine. 

 

Het gevaarsymbool voor oxiderende stoffen, ook wel  

brandbevorderende stoffen genoemd. Deze stoffen reageren heftig 

(exotherm) op andere ontvlambare stoffen. Ze werken gemakkelijk in op 

je huid en kleding. Daarnaast heb je extra kans op brand. Je kunt hierbij 

denken aan waterstofperoxide, ozon en zuurstof. 
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Het gevaarsymbool voor giftige en zéér giftige stoffen. Bij inslikken,  

inademen of opname door de huid kunnen deze stoffen ernstige schade 

aan de gezondheid veroorzaken. Je kunt hierbij denken aan 

koolstofmonoxide, H2S (waterstofsulfide, dit is een zeer giftig gas), 

methanol en benzeen. 

 

Het gevaarsymbool voor bijtende stoffen. Als je hiermee in contact 

komt kunnen je huid, ogen, longen of kleding worden aangetast. Je kunt 

hierbij denken aan zuren en basen (is een loog).  

 

 

 

 

 

 

 Het gevaarsymbool voor schadelijke of irriterende stoffen. Zij leveren 

bij opname door de huid, inademen of inslikken minder schade voor de 

gezondheid dan giftige of bijtende stoffen; wel kunnen ze ontstekingen 

veroorzaken aan je huid en slijmvliezen. Je kunt hierbij denken aan verf, 

lak, houtbeschermingsmiddelen. 

Met dit symbool worden ook sensibiliserende stoffen aangegeven (soms 

met een uitroepteken!). Deze stoffen veroorzaken een allergische reactie. 

Je kunt hierbij denken aan harsen, kleurmiddelen, verf en  

metaalbehandelingsmiddelen. 

 

Gezondheidsgevaarlijk op de lange termijn. Drie specifieke giftige 

stoffen, namelijk carcinogene (kankerverwekkend), mutagene 

(veranderen erfelijke eigenschappen) en stoffen die giftig zijn voor de 

voortplanting.  

 

Het gevaarsymbool voor milieugevaarlijke stoffen. Het gaat dus om 

stoffen die een bedreiging vormen voor het milieu (planten, water, grond 

en lucht) en dieren, bijvoorbeeld chloorfluorkoolstofverbindingen (CFK) 

en pesticiden (bestrijdingsmiddelen). 

 

Gassen onder druk zijn ontvlambaar en/of giftig en ook de druk 

waaronder het gas zich bevindt vormt een risico. Voorbeelden zijn: 

gassen onder druk, vloeibaar gemaakte gassen en vloeibaar onderkoelde 

gassen in metalen flessen.  

 

 

    d. opslag 

veilig opslaan   Het is belangrijk dat gevaarlijke stoffen op een veilige manier opgeslagen 

worden. Zet ze achter slot en grendel, zodat kinderen er niet bij kunnen. 

Let op: sommige gevaarlijke stoffen mogen niet bij elkaar in één ruimte 

opgeslagen worden. Zorg er ook voor dat de stoffen niet kunnen 

weglekken; er is dan extra brand- en explosiegevaar! 

 

 

 

 

Wist je dat… 

…zoutzuur niet meer gebruikt mag worden in de bouw? Gebruik 

als alternatief bijvoorbeeld azijnzuur. 
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    Zo dus niet! de gevaarlijke stoffen zijn los in een materiaalcontainer 

opgeslagen). 

 

gevarendiamant  Voor vaste installaties (bijvoorbeeld op tanks) worden de gevaren 

weergegeven in de zogenaamde gevarendiamant. De gevarendiamant is 

een internationaal gestandaardiseerde schematische weergave om 

specifieke risico’s van een bepaalde stof aan te geven.  

    De gevarendiamant wordt ook wel NFPA-code genoemd (National Fire 

Protection Association). De gevarendiamant is een ruitvormige figuur 

met daarin 4 gekleurde ruiten, ook wel vakken genoemd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ieder vak heeft een letter en standaard kleur: 

 

H-vak  (blauw) : risico voor de gezondheid (health) 

F-vak  (rood) : brandgevaar (fire) 

R-vak  (geel) : reactiviteit (reaction) 

Blanco-vak (wit) : eventuele specifieke gevaren*  

 

* Zonder extra vermelding:  

-Water als blusmiddel toegestaan 

-Voor het blussen geen water gebruiken 

-Teken straling: bij vrijkomen stof gevaar voor radioactieve straling 

 

Met de gevarendiamant worden met behulp van kleuren en cijfers de 

belangrijkste gevaaraspecten van een stof weergegeven. Van belang is 

wel dat deze gegevens gelden voor normale omstandigheden (geen 

extreme temperaturen, geen chemische reacties die kunnen ontstaan bij 

contact met andere stoffen, geen verhoogde zuurstofconcentratie 

enzovoorts).  

 

H 

blauw 

F 

rood 

R 

geel 

wit 
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De gevarendiamant zegt niets over giftige of bijtende stoffen die vrij 

kunnen komen bij verbranding of verhitting van de desbetreffende stof. 

Per gekleurd vak wordt met behulp van cijfers 0 tot 4 (0=niet gevaarlijk 

tot 4=zeer gevaarlijk) aangegeven wat de gevaren zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    e. lekken 

gevaren lekken  Als gevaarlijke stoffen lekken kan dit gevaar opleveren. Gas kan zich 

bijvoorbeeld verspreiden in de lucht die we inademen. Als olie weglekt is 

er milieuschade en glijgevaar; ook is er verhoogde kans op brand. 

    Er bestaan verschillende oorzaken van lekken, bijvoorbeeld: 

 slecht onderhoud aan installaties 

 het slecht monteren van flenzen 

 verkeerd overgieten (niet volgens de procedure) 

 lekkende kranen 

 

preventieve maatregelen Om lekken te voorkomen moet je (preventieve) maatregelen treffen. Je 

moet regelmatig controleren of een installatie in orde is. Als je verwacht 

dat iets kan gaan lekken moet je ervoor zorgen dat er een voldoende 

grote lekbak onder staat. 

corrigerende maatregelen Als je ontdekt dat iets aan het lekken is moeten (corrigerende) 

maatregelen worden genomen. Elk beginnend lek moet direct worden 

gemeld. Lekkage mag alleen door opgeleide personen verholpen worden! 

Ook moet het gelekte product vakkundige worden verwijderd. 

 

    f. transport 

    Bij het transport van gevaarlijke stoffen worden afwijkende symbolen 

gebruikt. Het symbool bestaat uit een diamantvorm met de punt omhoog. 

Afhankelijk van de soort stof heeft het symbool een achtergrondkleur. 

Hierbij wordt niet alleen gekeken naar het gevaar van de stof zelf, maar 

ook naar het extra gevaar dat tijdens het transport op kan treden. 

 

    g. schoonmaakmiddelen 

Sommige huishoudmiddelen kunnen ook gevaarlijk zijn. Hieronder  

gevaren huishoudmiddelen volgen de gevaren van een aantal veelgebruikte middelen: 

 ontstoppingsmiddelen: -> bijtend 

 verf, vernis:   -> bevatten oplosmiddelen 

 white spirit:  -> ontvet de huid, hersenletsel  

    (langdurig gebruik) 

 afwasmiddel:   -> irriterend, kans op ernstig oogletsel 

1 

2 

0 
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  7. Het effect van verschillende gevaarlijke stoffen 

    Als er gevaarlijke gassen of dampen aanwezig zijn kun je dat soms niet 

ruiken. Er zijn weliswaar gevaarlijke stoffen die vrijwel direct merkbaar 

zijn omdat ze de slijmvliezen irriteren, zoals chloor of zwavelzuur, maar 

stoffen als koolmonoxide, stikstof en koolzuurgas kun je niet ruiken. 

Wanneer het om gevaarlijke stoffen gaat kun je dus niet op je 

geen geur   neus vertrouwen! Veel gevaarlijke gassen hebben helemaal geen reuk of 

kleur, terwijl andere gassen boven onze reukgrens liggen. 

    Ook kan het zijn dat de reuk van een niet gevaarlijk gas de reuk van een 

gevaarlijk gas als een masker verbergt. Bovendien is het waarnemen en 

herkennen van geuren per persoon verschillend, dus subjectief. 

 

Acute vergiftiging 

Stoffen zijn dus giftig als ze een goede werking van het lichaam 

snel/direct  verstoren. Acute vergiftiging ontstaat vrij snel tijdens of direct na de 

blootstelling aan de gevaarlijke stof. Een stof die een acute vergiftiging 

veroorzaakt is bijvoorbeeld CO-vergiftiging, beter bekend als 

koolmonoxide. Wanneer deze stof door de longen wordt opgenomen is er 

sprake van een acute vergiftiging. Koolmonoxide is dus levensgevaarlijk! 

 

Chronische vergiftiging 

Van chronische vergiftiging spreek je als je langdurig of herhaaldelijk  

langdurig/herhaaldelijk wordt blootgesteld aan de gevaarlijke stof. Een chronische vergiftiging 

wordt pas na langere tijd merkbaar. Stoffen die wel schadelijk zijn, maar 

waarvan het effect niet direct merkbaar is, zijn: nicotine, oplosmiddelen, 

zware metalen in lage dosis en asbest. 

 

    Effecten 

effecten   Gevaarlijke stoffen kunnen verschillende effecten hebben op het 

menselijk lichaam: hoofdpijn, duizeligheid, evenwichtstoornissen, 

maagkrampen, misselijkheid, braakneigingen, hartkloppingen, 

benauwdheid, wazig of dubbelzien en allergie. 

    Hieronder volgt de werking van gevaarlijke stoffen per soort stof en de 

negatieve gevolgen voor de gezondheid. 

 

    a. zuren en basen 

bijtende werking  Zuren en basen zijn gevaarlijk door hun bijtende uitwerking op met name 

de huid, ogen en de ademhalingsorganen. Wanneer een zuur op kleding 

komt bijt dit er dwars doorheen en geeft het ernstige brandwonden op de 

huid. Zuren en basen komen zeker ook in de bouw voor, denk 

bijvoorbeeld aan basen (loog) bij houtverduurzaming. Ze tasten ook 

metalen aan en kunnen deze zelfs oplossen!  

    Het gevaar bij basen, in vergelijking met zuren, is dat de  

niet altijd direct merkbaar schadelijke gevolgen voor het oog niet altijd direct merkbaar zijn. Krijgt 

iemand loog in zijn oog, laat hem dan onmiddellijk zijn oog met veel 

water uitspoelen, want je kunt er blind door worden. Kleding waar loog 

op is gekomen moet onmiddellijk worden uitgetrokken. 

    Bij elk huid- of oogcontact met een zuur of basen moet men zich 

onmiddellijk laten behandelen door een EHBO’er of een arts!  
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 b. organische oplosmiddelen 

snel opgenomen  Organische oplosmiddelen worden snel door de huid en longen 

opgenomen, waardoor ze in het bloed terechtkomen en door het lichaam 

worden verspreid. Vaak zijn deze middelen gemaakt van aardolie.  

    In verven, lakken en lijmen zitten vaak nog oplosmiddelen. Verder 

worden vaak oplosmiddelen gebruikt om verf te verdunnen.  

schadelijke gevolgen  Ook kan beter geen gebruik gemaakt worden van terpentine voor het 

reinigen van kwasten. Gevolgen van oplosmiddelen zijn hoofdpijn op 

korte-, en geheugenverlies op lange termijn. Dit wordt ook wel OPS 

(Organo Psycho Syndroom) genoemd. Meer info: www.verenigingops.nl  

 

    c. cyclische verbindingen 

giftig    Cyclische verbindingen zijn chemische verbindingen die over het 

algemeen giftig zijn. Hierbij kun je denken aan 

 xyleen (kit) 

 fenol 

 tolueen (thinner, o.a. in benzine) 

 benzeen (verontreinigde grond, tabak) 

 

    Benzeen is niet alleen giftig, maar wordt ook door de huid heen 

kanker    opgenomen. Hierdoor kunnen ernstige vormen van kanker opgelopen 

worden, bijvoorbeeld schade aan beenmergcellen. 

 

    d. zware metalen 

zeer giftig   Zware metalen zijn zeer giftig. Voorbeelden van schadelijke metalen zijn 

poedervormige metaaldeeltjes en dampen in de lucht. Zware metalen 

kunnen zich ophopen in je lichaam en tot ernstige ziekten leiden. Je kunt 

hierbij denken aan lood, kwik, en zink.  

 

 e. zuurstof 

21% zuurstof   Niet-verontreinigde lucht bestaat voor 21% uit zuurstof en voor 79% uit 

stikstof. Een te laag zuurstofgehalte veroorzaakt een zuurstoftekort. Het 

gevolg hiervan kan zijn: versuffing, bewusteloosheid of dood.  

    Als het zuurstofgehalte in een ruimte lager is dan 19 %, mag deze ruimte 

niet betreden worden. Je moet mechanisch ventileren of onafhankelijke 

adembescherming gebruiken.  

    Oorzaken van te weinig zuurstof kunnen zijn: een gebrek aan ventilatie, 

corrosie (roesten,) reacties die zuurstof verbruiken (bacteriën, brand) en 

luchtverdringende stoffen zoals stikstof en inert gas. 

 

    Een te hoog zuurstofgehalte kan leiden tot explosiegevaar. Dit kan 

bijvoorbeeld komen door het lekken van zuurstof uit leidingen of 

zuurstofflessen. Je kunt dit voorkomen door slangbreukbeveiliging toe te 

passen. Ook moet je geen zuurstofflessen in een besloten ruimte opslaan. 

 

    f. koolstofmonoxide 

    Koolmonoxide is een zeer gevaarlijk gas, vooral omdat het reuk-,  

zeer giftig   smaak- en kleurloos is. Het ontstaat bij onvolledige verbranding van 

koolstof en koolstofverbindingen, bijvoorbeeld bij slecht brandende 

kachels, geisers, heaters en blowers. Koolmonoxide verhindert de 

opname van zuurstof in het bloed dat nodig is voor je hersenen.  

http://www.verenigingops.nl/
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    Je kunt het soms herkennen door naar een vlam te kijken; als je naast 

blauw en oranje een groene gloed in de vlam ziet is sprake van 

koolmonoxide. Deze stof verhoogt ook het explosiegevaar. 

 

    g. asbest 

    Asbest is een verzamelnaam voor kleine vezels die bestaan uit een aantal 

mineralen. De vezels zijn zo klein dat je ze alleen met een microscoop 

kunt zien. Asbestvezels zijn zeer schadelijk voor de gezondheid! Het 

kanker    kan longkanker, asbestose (stoflongen) of mesothelioom veroorzaken. 

Asbest komt voor in eterniet en in veel (in de bouw) toegepaste 

materialen:  

 warmte-isolatie 

 flenzen en lagerafdichtingen 

 brandwerend gemaakte staalconstructies/tanks 

 metselwerk van fornuizen, ketels en tanks 

 in isolatie van elektrische apparatuur 

 brandwerende dekens 

 remvoeringen 

 rioolbuizen 

 afdichtingmateriaal 

 dak- en wandbeplating 

 vloerbedekking (vaak zeil) 

 

sinds 1993 asbest verboden In principe zijn alle toepassingen van asbest sinds 1993 verboden,  

    tenzij de Inspectie SZW, onder voorwaarden, een ontheffing heeft 

verleend. De volgende wettelijke bepalingen gelden: 

 elk bedrijf moet een inventarisatie opmaken van het 

aanwezige asbest in zijn onderneming 

 verwerken en bewerken van asbest is verboden 

 asbesthoudend afval moet gescheiden ingezameld en 

opgehaald worden 

 als risico’s voor contact met asbest aanwezig zijn moet er 

een specifiek label worden aangebracht. 

 

toegestaan Asbesthoudende pakkingen die zonder te breken/verspanen verwijderd 

kunnen worden mogen door iedereen verwijderd worden. Je hoeft daar 

geen speciale opleiding voor te volgen. 

 

asbest verdacht Als het vermoeden bestaat dat er sprake is van asbest moet het werk 

onmiddellijk worden stilgelegd! Vervolgens moet je een monster laten 

nemen door een onafhankelijk laboratorium om vast te stellen of het 

inderdaad om asbest gaat. 

 

h. kwartsstof en cement 

 Kwartsstof is een zeer schadelijke stof. Het bestaat uit zeer kleine 

steenachtige stofdeeltjes; het komt bijvoorbeeld vrij bij hakken of boren 

in steen. Je kunt hiervan kanker oplopen!  

 Cement is irriterend voor de ademhalingswegen (longen); ook is het 

schadelijk voor de huid. Als het nat is kan het bij langdurig gebruik zelfs  

chemische brandwonden chemische brandwonden op je huid geven. Cement is ook gevaarlijk als 

het in je ogen komt. 
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i. biologische stoffen 

Als bacteriën of schimmels bepaalde stoffen uitscheiden en men hieraan 

gezondheidsschade blootgesteld wordt kan o.a. de volgende gezondheidsschade optreden: 

vergiftigingen, infecties, allergie of schimmels. 

Dit kan bijvoorbeeld worden opgelopen als men een wond heeft waar 

vuil in komt. Bij de volgende werkzaamheden loop je een verhoogd 

gevaarlijke situaties risico: 

 het inzamelen, verwerken en storten van (bouw)afval 

 het saneren en verwerken van verontreinigde grond 

 bij onderhouds-, schoonmaak- en reparatiewerk aan riolen 

 bij waterzuiveringsinstallaties 

 het contact met dieren (ongedierte) 

 in de voedingsindustrie en de gezondheidszorg 

 bij de landbouw (bestrijdingsmiddelen) 

 

preventie/hygiëne Om je te beschermen tegen biologische stoffen moet je preventieve en 

hygiënische maatregelen nemen. Het gaat daarbij om beschermende 

kleding, zoals je handen insmeren met crème en ze regelmatig wassen. 

Als er kans is op spatten moet je je ogen beschermen, bijvoorbeeld met 

een gelaatsscherm. Ook is het van belang om speciale adembescherming 

te dragen, zodat je de gevaarlijke stoffen niet inademt. In sommige 

situaties is zelfs inenting nodig! 

 

    j. straling 

We kennen allemaal het symbool van straling. Als gevaarlijke stof is 

straling moeilijk te herkennen. Bij voorkeur dient het risico vooraf te 

worden geïnventariseerd, dan kunnen maatregelen worden getroffen.  

Met radioactieve stof bedoelen we een stof die ioniserende straling 

uitzendt. Ioniserende straling is in staat om elektrisch geladen deeltjes in 

het bestraalde materiaal te laten ontstaan en daardoor kan de structuur 

van het materiaal veranderen. 

 

Ioniserende straling kan dus menselijk weefsel beschadigen; we hebben 

het dan met name over alpha-, bèta- en gammastraling. Toch komen we 

in de bouw vaker in aanraking met straling dan je in eerste instantie  

situaties met straling  zou denken, denk maar aan het verbouwen van een ziekenhuis. Andere 

situaties waar deze straling kan ontstaan zijn aardgaswinning, verwerken 

van erts, kerncentrales, detectieapparaten, materiaalcontrole en bij 

meetapparatuur in de procesindustrie. 

 

blootstelling   De mate van blootstelling aan straling is afhankelijk van de afstand tot 

de stralingsbron, de soort radioactiviteit en de duur van de blootstelling. 

Werknemers die met straling werken moeten een medische keuring 

ondergaan. Daarna is het belangrijk dat er wordt gemeten welke dosis 

straling die persoon opneemt.  

stralingsdeskundig  Het is raadzaam een beroep te doen op een stralingsdeskundige. Zo’n 

deskundige kan toezicht houden op de stralingsveiligheid en hygiëne. 

Hij kan controleren of werknemers, gereedschap, materiaal of de 

werkplek besmet zijn; zonodig kan hij extra maatregelen voorschrijven 

of de werkzaamheden stilleggen. 
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Er is ook minder sterke straling; dit noemen we niet-ioniserende straling 

(= niet in staat om ionen te laten ontstaan). Hieronder wordt verstaan 

ultraviolet straling (UV-straling), zonlicht, infrarode straling, 

radiogolven en microgolven; we komen het tegen bij lasers, 

radarapparaten, hoogspanningsleidingen en zendmasten. Bij langdurige 

blootstelling kan, afhankelijk van de intensiteit, gezondheidsschade 

ontstaan. Blijf daarom op een veilige afstand van deze straling, lees de 

instructies bij apparaten/toestellen en beperk de blootstellingsduur. 

 

Niet-ioniserende straling is vooral schadelijk voor ogen en in geval van 

UV-straling voor de huid. Bij lassen komen deze stralen voor; het is als 

leidinggevende van belang je medewerkers te wijzen op de risico’s. Een 

laser werkt met een lichtbundel van hoge energie die nauwelijks 

spreiding toont. Lasers zijn ingedeeld in gevarenklassen; de meeste 

bouwlasers vallen in de lagere gevarenklasse. Vaak staat op de laser zelf 

de klasse niet aangegeven; raadpleeg daarom de fabrikant!  
 

natuurlijke radioactiviteit In de natuur komt radioactiviteit gewoon voor; het gaat dan om stoffen 

die spontaan straling uitzenden. Een in Nederland nog niet zo bekend 

verschijnsel is Radon; het komt vrij uit beton. In de petrochemische 

industrie kan radioactiviteit (uit olie of ertsen) zich bijvoorbeeld ophopen 

in leidingen. Als daaraan gewerkt moet worden, kunnen radioactieve 

deeltjes in de lucht komen en besmetting veroorzaken door inademing. 

Bij vermoeden van natuurlijke radioactiviteit moet je een 

stralingsdeskundige waarschuwen. Deze kan controleren en adviseren om 

besmetting te voorkomen. 

 

bescherming Een aantal maatregelen om besmetting te voorkomen zijn: 

 zo ver mogelijk uit de buurt blijven 

 het gebied rond de bron afzetten 

 goede hygiëne, verpakkingen radioactieve stof intact laten 

 laat werknemers beschermende kleding/pbm dragen 

 waarschuwingsborden plaatsen 

 metingen laten uitvoeren (permanent) 

                              

        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Reformatorisch Dagblad 19-2-2011 
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8. Grenswaarde  

  Voor een groot aantal gevaarlijke stoffen is de zogenaamde 

maximale concentratie grenswaarde vastgesteld; hiermee kun je bepalen wat de maximale 

concentratie (hoeveelheid) is die je van een stof mag binnenkrijgen. Als 

het daarboven komt lijdt je gezondheidsschade. Je mag dus niet worden 

blootgesteld aan een hogere waarde! 

TGG    De grenswaarde is een met tijd gewogen gemiddelde (TGG) over een 

referentieperiode. Dit betekent dat men van de volgende blootstelling aan 

die stof is uitgegaan: 

 normale, gezonde personen 

 een normale werkdag 

 een normale werkweek 

 normale omstandigheden 

 normale, fysieke inspanning 

     

    9. Veilig werken met gevaarlijke stoffen  

persoonlijke hygiëne  Persoonlijke hygiëne is van groot belang bij het omgaan met gevaarlijke 

en schadelijke stoffen. Met name je handen zijn kostbaar maar 

kwetsbaar. Met je handen verdien je je brood!  

 

    a. De huid 

aantasting van de huid De huid van je handen kan op verschillende manieren aangetast of 

beschadigd worden. Bijvoorbeeld door: 

 inwerking van schadelijke stoffen. Specie, lijm en zaagsel zijn 

materialen die de huid ontvetten, die daardoor gaat jeuken. 

Uitslag of eczeem is dan vaak het gevolg 

 omgang met verwondende materialen. Stenen en blokken kunnen 

ruw, scherp of zwaar zijn, waardoor je huid beschadigt 

 

negatieve gevolgen  Een aantal negatieve gevolgen van aantasting kunnen zijn: 

verwondingen, ruwe plekken, kloven en allergische reacties.  

 

schoonmaken   Als je vuile handen hebt gekregen door het werk wil je deze natuurlijk 

weer schoon krijgen. Maar let op! Schoonmaakmiddelen als peut, 

wasbenzine en garagezeep zijn slecht voor je huid! 

 

huid aantasting  Al deze schoonmaakmiddelen tasten je huid aan, waardoor die 

onbeschermd raakt. Ook kunnen er allergische reacties optreden. Dat 

gebeurt soms direct, maar meestal is het pas na een tijdje merkbaar. 

maatregelen ter   Smeer voor je met je werk begint je handen in met een vette zalf of  

bescherming van je huid crème; daardoor houd je je huid soepel en raakt het minder snel 

beschadigd. Ook biedt het extra bescherming als je in aanraking komt 

met bepaalde stoffen. Gebruik echter nooit zalf of crème die irriterende 

geur- en kleurstoffen bevat! Koelzalf AZG is wél aan te raden. 

 

    Was en droog na je werk de gebruikte handschoenen. Was je handen 

schoon water   met schoon water, het liefst zonder zeep. Als je tóch zeep nodig hebt om 

je handen schoon te krijgen, gebruik dan zachte of groene zeep. Droog je 

handen goed af. 
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    1. Inleiding 

    Voetballers hebben tijdens hun ‘werk’ bedrijfskleding aan; daaraan 

kun je tijdens wedstrijden zien wie bij elkaar in het team voetballen. 

Op de bouw lopen bouwvakkers echter vaak in vrijetijdskleding! Zij 

hebben dan bijvoorbeeld sportschoenen, een broek met gaten en een 

T-shirt aan. Werkkleding is een vorm van persoonlijke bescherming, 

maar je communiceert er ook iets mee; het zégt iets. Als je 

bijvoorbeeld bij mensen thuis iets moet repareren is het duidelijker en 

netter als je bedrijfskleding draagt. Dat geeft een betrouwbare indruk. 

 

Dit hoofdstuk gaat over communicatie. Twee belangrijke regels met 

betrekking tot communicatie over risico’s en beheersmaatregelen zijn 

ten eerste dat het altijd plaats moet vinden vóór aanvang van de 

werkzaamheden. Ten tweede moet het bij voorkeur op de werkplek/in 

de werkplaats plaatsvinden.  

Om veiligheidsrisico’s te beperken is goed overleg noodzakelijk. 

Omdat in de bouw vaak allerlei werkzaamheden gelijktijdig 

uitgevoerd worden gaan we uitgebreid in op de verschillende vormen 

van overleg die in de bouw plaatsvinden.  

Tevens gaan we in op je taak van voorlichting en toezicht. Hoe 

motiveer je mensen om veilig te werken? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Een vorm van communicatie… 
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2. Overleg 

Overleg heb je in de bouw over het algemeen iedere dag. Dit kan een 

vergadering met opdrachtgevers en aannemers zijn; je bespreekt dan 

de voortgang van het werk. Bij verandering van ploegen is het ook 

belangrijk dat er goed overlegd wordt. Veilig bouwen is vooruitzien! 

Niet wachten tot het fout gaat, maar aan de bel trekken op het moment 

dat dingen nog veranderd kunnen worden. In je manier van werken 

moet je consequent zijn. Het werkt niet als je zegt dat veiligheid heel 

belangrijk is, terwijl je op veiligheidsvoorzieningen en persoonlijke 

beschermingsmiddelen bezuinigt. Je moet zelf het goede voorbeeld 

geven! Als je zelf niet op werkschoenen loopt is het niet 

geloofwaardig als je anderen daarop aanspreekt. Voor werknemers is 

niets zo demotiverend als bij hoge werkdruk ineens alle 

veiligheidsmaatregelen te laten varen. Want daarmee communiceer je 

dat je het zelf helemaal niet zo nauw neemt met de veiligheid. 

doel overleg    De bedoeling van overleg is dat het regelmatig en gestructureerd 

(agenda, verslag) plaatsvindt. Daarnaast is het wenselijk dat het 

interactief verloopt.  

    Hieronder zullen we een aantal soorten werkoverleg bespreken. 
 

a. OR-vergadering 

ondernemingsraad  Grote bedrijven moeten volgens de wet een ondernemingsraad (OR) 

hebben. Een OR bestaat uit werknemers die namens het personeel 

overleg voeren met de werkgever over het ondernemingsbeleid en de 

personeelsbelangen. Ook kunnen deskundigen (bijvoorbeeld 

preventieadviseurs) de vergadering bijwonen.  

    De OR vergadert enkele malen per jaar met de directie; er wordt dan 

ook gesproken over de veiligheid in het bedrijf. Van deze 

vergaderingen wordt een verslag gemaakt. Daarin komen de 

onderwerpen/aandachtspunten overleg en advies aan de orde; je kunt 

hierbij denken aan PBM, gevaarlijke stoffen of de werkmethode. 

 

b. VGM-bijeenkomst (bijvoorbeeld Toolbox-meeting) 

direct leidinggevende   In de VCA-norm staat dat de direct leidinggevende van de afdeling 

toolbox-meetings moet houden; de operationele medewerkers nemen 

deel aan deze bijeenkomsten. Het doel is om voorlichting te geven en 

de medewerkers te motiveren om onveilig gedrag te voorkomen. Het 

Engelse woord ‘toolbox’ betekent letterlijk: gereedschapskist.  

    Het zijn korte vergaderingen op de werkplek waarbij diverse VGM-

onderwerpen aan de orde komen. 

informeel/interactief  Bij voorkeur vinden de vergaderingen plaats in een informele setting, 

waarbij er een interactieve deelname is van alle aanwezigen. 

Onderwerpen die aan de orde kunnen komen zijn: 

 bespreken van ongevallen/incidenten die zijn voorgekomen 

 het gebruik van PBM 

 werkmethodes en (nood) procedures 

 resultaten van veiligheidsinspecties 

 orde en netheid (good housekeeping) 
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Tijdens deze bijeenkomsten is er ook de mogelijkheid dat werknemers 

zelf onderwerpen inbrengen, zoals misstanden tijdens het werk.  

Of ze komen met een oplossing voor het veiliger uitvoeren van 

werkzaamheden. 

afgesproken acties  Tijdens de toolbox-meeting dienen duidelijke afspraken te worden 

gemaakt; deze moeten schriftelijk worden vastgelegd in een verslag. 

Daarnaast moet getoetst worden of de deelnemers de boodschap 

hebben begrepen. 

 

3. Voorlichting en onderricht 

a. veiligheidsintroductie 

    In de VCA-norm staat ook dat iedereen die komt werken (dus ook in 

tijdelijke dienst), en speciaal de jeugdige werknemers, een 

veiligheidsintroductie moet krijgen. De werknemer moet doeltreffend 

ingelicht worden over de gevaren van de werkzaamheden en de 

maatregelen die genomen moeten worden om deze te minimaliseren. 

Indien nodig moet dit onderricht herhaald worden; dit kan mondeling 

of schriftelijk gebeuren. Let op: bij schriftelijke instructie zal meestal 

niet meer dan 10% van de boodschap blijven hangen! Als je eerst 

aangeeft waarom (kennis en inzicht in de mogelijke gevaren) de 

instructie is zal men eerder geneigd zijn de instructie op te volgen.  

 

algemene voorlichting  De inhoud van de algemene voorlichting aan nieuwe medewerkers is: 

 algemene veiligheids- en gezondheidsregels 

 algemene voorschriften bij brand en alarm 

 meldingsprocedure bij (bijna)ongevallen en onveilige 

situaties 

 de procedure bij ongevallen op de weg van en naar het werk 

 noodzaak en gebruik van PBM 

 

specifieke voorlichting De leidinggevende moet nieuwe medewerkers specifieke voorlichting 

geven. De inhoud hiervan is: 

 de gevaren op de werkplek en de getroffen maatregelen 

 specifieke werkplekgebonden veiligheids- en 

gezondheidsregels 

 specifieke veiligheids- en gezondheidsregels gebonden aan de 

installaties, machines en arbeidsmiddelen 

 specifieke bedrijfsgebonden gegevens over gevaarlijke zones, 

evacuatiewegen, kantine, sanitair, enzovoorts 

 informatie over de werkplek (functie-eisen, gevaren, 

beheersmaatregelen) op basis van informatie van de 

opdrachtgever  

 

taakverdeling    Maar ook bij nieuwe werkzaamheden kan het nodig zijn dat er een 

instructie wordt gegeven. Er kunnen dan meteen afspraken worden 

gemaakt over de taakverdeling, bijvoorbeeld over wie de 

aanwijzingen geeft aan de kraanmachinist. Het kan soms nodig zijn 

om dit onderricht te herhalen. 
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kenmerken   Voorlichting en onderricht bevat enkele verplichte kenmerken, te 

weten:  

 het is van praktische aard, dus niet alleen schriftelijk 

 het is begrijpelijk 

 het is afgestemd op de specifieke werkzaamheden 

 het is afgestemd op de aard, ervaring en capaciteiten van de 

werknemer 
 

inhoud    Qua inhoud dienen de volgende onderwerpen aan bod te komen:  

 veiligheid, gezondheid en welzijn in het algemeen 

 de gevaren op de werkplek 

 getroffen maatregelen 

 voorschriften en regels die de werkgever heeft opgesteld 

 

verplicht volgen   Een werknemer is verplicht voorlichting en onderricht te volgen: 

 vóór aanvang van de werkzaamheden (bij aanwerving, 

inclusief tijdelijke werknemers) 

 bij overplaatsing of verandering van de werkpost/functie 

 bij invoering van een nieuw arbeidsmiddel of verandering 

van een arbeidsmiddel 

 bij invoering van nieuwe werkprocedures 

 

Ten aanzien van risico’s en beheersmaatregelen geldt de aanvullende 

eis dat het onderricht bij voorkeur op de werkplek moet plaatsvinden. 

 

b. Cursussen en opleidingen 

In de bouw-cao is opgenomen dat iedere werknemer recht heeft op 

minimaal 2 cursusdagen per jaar. In de ISO-norm wordt gesteld dat 

het bedrijf een planning moet maken voor cursussen die de 

werknemers volgen. In de VCA-norm staat dat alle medewerkers de  

basisveiligheid   basisveiligheidscursus moeten volgen. Projectleiders, uitvoerders en 

voorlieden moeten de cursus Veiligheid voor Operationeel 

Leidinggevenden volgen; dat is de cursus die je nu volgt. 

    Andere cursussen die met veiligheid te maken hebben zijn EHBO, 

vakgerichte cursussen  Brandblussen en BHV. Ook zijn er vakgerichte opleidingen zoals 

Veilig aan- en afpikken, Veilig hijsen, enzovoorts. In 

functioneringsgesprekken kunnen dit soort zaken worden besproken.  

 

eisen    Op elke bouwplaats moet in ieder geval één bedrijfshulpverlener 

(BHV’er) aanwezig zijn. Het is aan te bevelen dat vooral uitvoerders 

en voorlieden een BHV-diploma hebben! 

    Iedereen moet (kunnen) weten wie er op de bouwplaats BHV’er is; dit 

kan bijvoorbeeld middels een alarmkaart in de keet. Ze kunnen ook 

herkenbaar zijn door bijvoorbeeld een sticker op hun helm te dragen. 

 

 

Wist je dat… 

…er in Nederland per werknemer gemiddeld 315 uur per jaar 

geschaft wordt? 
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    c. Uitzendkrachten/intercedenten 

instructies    De uitzendorganisatie moet in het kader van VCU  

uitzendorganisatie  (VeiligheidsChecklist voor Uitzendbureaus) instructies geven aan de 

uitzendkracht. Deze instructies zijn hetzelfde als de onder ‘a’ 

beschreven algemene voorlichting aan nieuwe medewerkers. 

Aanvullende instructies/gegevens zijn: 

 gegevens van de uitzendorganisatie (vestiging) en de 

contactpersoon 

 beleidsverklaring van de uitzendorganisatie 

 uitleg over de noodzaak en de gebruiksregels van PBM 

 sectorspecifieke voorlichting (bijvoorbeeld pictogrammen) 

 informatie over de werkplek 

 specifieke, door de inlener aangeleverd informatie 

 informatie over regels en voorschriften van de inlener 

 toelichting op het vergunningensysteem van de inlener 

 de benodigde documentatie  

 

evacuatieplan   De uitzendkracht moet bij het onthaal/de ontvangst de volgende 

informatie ontvangen over het evacuatieplan: 

 wegen 

 waarschuwingsmiddelen 

 alarm (types) 

 oefeningen en noodsituaties 

 

uitzendkrachten  Ten aanzien van de communicatie over risico’s en 

beheersmaatregelen ten opzichte van uitzendkrachten zijn er de 

volgende algemene richtlijnen: 

 de intercedent geeft algemene informatie over de risico’s die 

horen bij de werkzaamheden, functie en werkplek; dit gebeurt 

bij het onthaal van de uitzendkracht 

 Specifiek arbeidsgebonden: het gebeurt bij voorkeur op de 

werkplek, het gebeurt (ook) bij de ontvangst van de 

uitzendkracht door de inlener en het gebeurt vóór aanvang 

van de werkzaamheden. 

 

In sommige gevallen kan er worden afgeweken van de oorspronkelijk 

afgesproken taken voor de uitzendkracht. Er moet dan voldaan zijn 

aan een aantal voorwaarden. Deze zijn: 

 voorafgaand informeren van de uitzendorganisaties en de 

uitzendkracht 

 omschrijven van de  specifieke preventiemaatregelen 

 afspreken wie de uitzendkracht informeert, instructies en 

beschermingsmiddelen geeft 

 

d. Petrochemie 

Uit de SSVV Opleidingengids blijkt dat het in de petrochemie 

verplicht is dat de operationele medewerkers bij een aantal 

activiteiten een examen hebben afgelegd bij een erkend SSVV 

Opleidingengids Examencentrum. 
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Voorbeelden van activiteiten waarbij dit het geval is zijn:  

 werken met een vorkheftruck 

 werken met een verreiker 

 werken met een hoogwerker 

 werken aan lagedrukflenzen 

 werken als buitenwacht 

 verplaatsen van lasten 

 werken met onafhankelijke ademhalingsbescherming 

 gasmeten: explosiegevaarlijke en toxische stoffen en zuurstof 
 

4. Motivatie en samenwerken 

We hebben al gezien dat een groot deel van de ongevallen wordt 

veroorzaakt door onveilige handelingen. Wil je onveiligheid 

aanpakken? Dan zul je vooral naar het gedrag van medewerkers 

moeten kijken. En motiveer je collega’s!  

In hoofdstuk 2 zagen we dat de Arbowet samenwerken wil 

bevorderen; iemand die daar een theorie over heeft geschreven is prof. 

A. Burkhardt. 

 

4.1 Motiveren volgens Burkhardt 

Burkhardt heeft een viertal strategieën bedacht waarmee je veilig 

gedrag kunt bevorderen en onveilig gedrag ontmoedigen. In de tabel 

zijn de strategieën weergegeven in relatie tot houding en het nemen 

van technische- en organisatorische maatregelen. 

 

 

 

Strategie 1: Benadruk het succes van veilig gedrag 

 veilig gedrag positief beoordelen 

 geef zelf het goede voorbeeld 

 veiligheidsonderwerpen positief bespreken 

 veilig werken zien als goed vakmanschap 

 geef duidelijke en overtuigende veiligheidsinstructies 

 

Strategie 2: Verminder de nadelen van veilig gedrag 

 zorg voor voldoende tijd om veilig te werken 

 veiligheidsvoorschriften moeten hanteerbaar zijn 

 verstrek comfortabele PBM 

 houdt veiligheidsvoorzieningen goed bereikbaar 

Burkhardttheorie Houding Technisch/organisatorisch 

Stimuleren van veilig gedrag 
1. benadruk het succes van 

    veilig gedrag 

2. verminder de nadelen van  

    veilig gedrag 

Afremmen van onveilig gedrag 
3. maak de gevolgen van  

    onveilig gedrag duidelijk 

4. maak onveilig gedrag moeilijk 
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Strategie 3: Maak de gevolgen van onveilig gedrag duidelijk 

 onveilig gedrag (bijvoorbeeld machogedrag) niet accepteren 

 geef informatie over de gevaren 

 bespreek ongevallen en de gevolgen daarvan 

 geef instructies over het voorkómen van onveilige 

situaties/handelingen 

 

Strategie 4: Maak onveilig gedrag moeilijk 

 vernietig onveilig gereedschap/materiaal 

 breng omheiningen/afzettingen aan 

 houd toezicht op de uitvoering van veiligheidsregels 

 stel sancties bij onveilig gedrag; niet alleen dreigen! 

 

Over motiveren is uiteraard meer te zeggen. Het is bijvoorbeeld 

belangrijk om altijd goed te luisteren naar de ander en rekening te 

houden met wensen, adviezen en voorstellen. Durf ook kritisch op 

jezelf te zijn! 

 

4.2 Samenwerken 

Een groot deel (van je wakkere!) leven breng je door op je werk. 

Voor een goede onderlinge sfeer zijn we met elkaar verantwoordelijk. 

Ongein, pesten, agressie en geweld horen daar niet bij. Mensen die 

gepest worden ervaren dat als heel vervelend; het bederft hun 

werkplezier. Soms leidt dit pesten bij het slachtoffer tot 

omgang met   arbeidsongeschiktheid, ontslagname of zelfs tot zelfmoord! Als mens 

collega’s   heb je ook verantwoordelijkheid voor je collega’s en hun veiligheid. 

    Een geintje is leuk, maar weet daar maat in te houden. 

    Op de bouw is het niet alleen belangrijk om aandacht te schenken aan 

veiligheid en gezondheid, maar ook aan welzijn. 

 

Een andere vorm van samenwerken is het opruimen van rommel; het 

werkt echt prettiger en sneller in een schone werkomgeving! Als het 

opruimen  afval en restmateriaal wordt opgeruimd voordat een volgende 

discipline aan het werk gaat voorkomt dat irritatie en struikelen. En 

wat dacht je van het tijdelijk opslaan van materiaal? Als je weet dat 

de volgende dag een tegelzetter gaat tegelen, laat dan niet de 

badkamer vol zetten met gipsplaten of keukenkastjes! Dit vraagt, 

naast de juiste mentaliteit, om een goede afstemming met alle 

partijen.  

   Het aanstellen van een opruimer geeft 

niet altijd het beoogde effect. Een 

aantal werknemers denkt dan meteen: 

‘ik hoef mijn troep niet op te ruimen, 

daar hebben we iemand voor, die 

moet toch ook werk hebben?’ Aan de 

hoeveelheid rommel op een 

bouwplaats is vaak te zien of de 

uitvoerder het project onder controle 

heeft én kun je aflezen in welke mate 

het sociale gehalte van het 

samenwerken op orde is.  
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   Het is ook goed om stil te staan bij cultuurverschillen; we kunnen wel 

hetzelfde zeggen, maar dat betekent nog niet dat we hetzelfde 

bedoelen.  

 

   In het onderstaande artikel wordt gesproken over een verschil in 

opvatting over wat veiligheid is. Zeker nu er steeds meer 

anderstaligen op de bouw komen werken is het goed om rekening te 

houden met cultuurverschillen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Artikel Cobouw 2000 nr. 163 

 

5. Gedrag en veiligheid 

menselijk gedrag   De invloed van menselijk gedrag op veilig werken is heel groot! 

Inspelen op gedrag hoort bij goed beleid op het gebied van Veiligheid, 

Gezondheid en Milieu (VGM). Dit heeft de volgende redenen: 

 gedrag/acceptatie is een belangrijke oorzaak van ongevallen 

 na het beleid gericht op techniek en organisatie wordt via 

gedrag ingespeeld op de menselijke factor. 

 

veiligheidsbevordering Gedrag in het kader van veiligheidsbevordering houdt in dat men 

gemotiveerd is om gehoor en medewerking te geven aan veiligheid. 

De leidinggevende kan de medewerkers motiveren door bijvoorbeeld  

 zoveel mogelijk inzicht proberen te krijgen in de aard en 

capaciteiten van de medewerkers 

 medewerkers geen opdrachten te geven die onder of boven 

hun capaciteiten liggen 

   

oorzaken onveilig gedrag De oorzaken van onveilig gedrag zijn bijvoorbeeld:  

 tolereren van overtredingen, gebrek aan leiderschap 

 gebrek aan kennis, informatie of een voorbeeldfiguur 

 verkeerd aanwijzen van taak 

 

 Ongeval met tunneltrein vooral door 
 verschillen in benadering veiligheid 

  Van onze redactie economie  

TERNEUZEN – Het ongeval met het smalspoor- 

treintje van de Westerscheldetunnel begin dit jaar 

blijkt vooral het gevolg te zijn geweest van het feit dat 

Nederlandse en Duitse werknemers zeer verschillend 

tegen het onderwerp veiligheid aankijken. Dit blijkt 

uit een evaluatie. 

 

Het ongeluk ontstond doordat vier wagons spontaan 

ontkoppelden van twee locomotieven die de wagons, 

geladen met zeven tunnelelementen, de tunnel induwden. 

Toen ook nog de zelfreminstallatie van de wagons dienst 

weigerde, kon de honderd ton wegende combinatie 

ongeremd  de  tunneltoerit afdenderen, waarna het zich in 

de achterkant van de boormachine boorde. 

Het transport van de elementen van de Betonfabriek 
 

Terneuzen naar de tunnel wordt uitgevoerd door het 

Duitse bedrijf Dibora Logistics. En daar blijkt het 

probleem begonnen te zijn. “We hebben aanvanke- 

lijk gedacht dat sprake was van taalproblemen. Dat 

blijkt echter niet het geval te zijn. Het gaat meer om 

cultuurverschillen”, weet een ingewijde. Daarbij gaat 

het vooral om de manier waarop met veiligheids-

vraagstukken op de bouwplaats wordt omgegaan. 

“Uiteraard worden in praktisch alle EU-landen Vei-

ligheidsplannen gemaakt. Dat moet alleen al vanwege 

Europese richtlijnen op dit gebied. Maar per land 

verschilt de manier waarop die plannen dan worden 

uitgevoerd en gecontroleerd nogal. Gebleken is nu 

dat wij in Nederland daar veel strikter en 

zorgvuldiger mee omgaan dan in Duitsland. Daar zijn 

ze zover nog niet”, aldus de ingewijde. 
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 onwil 

 tegenstrijdige doelstellingen/opdrachten 

 ontbreken van een voorbeeldfunctie 

 

beleidselementen  Beleidselementen die het menselijk gedrag beïnvloeden zijn: 

 het beleid is gericht op een betere veiligheidsperformance 

 opdrachten worden duidelijk geformuleerd 

 duidelijkheid over gewenst en ongewenst gedrag 

 duidelijkheid over de prioriteit van veilig werken 

 een sanctie- en beloningsbeleid 

 communicatie- en bewustmakingscampagnes 

 de bedrijfscultuur 

 

rol leidinggevende  De rol van een leidinggevende is van belang voor menselijk gedrag 

omdat de leidinggevende: 

 de werkwijze bepaalt 

 toezicht houdt 

 beschikt over de benodigde informatie over de medewerkers, 

het werk en de omstandigheden 

 

elementen organisatie  Er zijn elementen in iedere organisatie die bijdragen aan het 

beïnvloeden van het gedrag van medewerkers. Dit zijn bijvoorbeeld: 

 gestructureerd overleg 

 observaties m.b.t. veiligheidsgedrag 

 het hebben van de juiste persoon op de juiste plaats 

 een goed onthaal/ goede introductie 

 vragen en klachten dienen adequaat afgehandeld te worden 

 zorg voor de juiste primaire voorzieningen 

 

algemene gedragsregels Algemene gedragsregels om veilig te werken zijn: 

 medewerkers houden zich aan de veiligheidsvoorschriften 

 medewerkers spreken elkaar aan op onveilige handelingen 

 medewerkers grijpen direct in bij onveilige situaties 

 medewerkers stellen vragen bij onduidelijke situaties 

 toezicht houden en corrigeren 

 ook kritisch zijn voor jezelf en het goede voorbeeld geven 

 advies inwinnen bij onduidelijke situaties 

 rekening houden met ieders mening, voorstel en wens 

 duidelijke en overtuigende instructies geven aan medewerkers  

 

6. Werkplekinspecties en observatierondes 

Volgens de VCA-norm moeten leidinggevenden zogenoemde 

observatierondes  veiligheidsgedrag-observatierondes én werkplekinspecties houden. 

Het doel is tweeledig:  

1. inzicht krijgen in de veiligheidssituatie op de werkplek 

2. het veiligheidsbewustzijn van de werknemers verhogen 

 

onderwerpen   Bij de observatie wordt vooral gekeken naar: het gebruik van PBM, de 

opstelling en handelingen van de medewerkers, het gebruik van 

gereedschap, het toepassen van procedures en natuurlijk naar ‘orde 

en netheid’. 
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observatierapport  Een dergelijke observatie gebeurt bij voorkeur aan de hand van een 

vragenlijst. Het is de bedoeling dat de bevindingen aangaande 

veiligheid worden gerapporteerd. Wat was makkelijk/moeilijk/ 

onmogelijk voor werknemers? Welke acties worden genomen? Wie is 

hier wanneer voor verantwoordelijk? Ook zul je moeten beschrijven 

of jij als observator en de geobserveerde het eens zijn over wat veilig 

gedrag is in de bekeken situatie. 

 

observatie   Bij de observatie moet je rekening houden met de volgende zaken: 

 vraag of je een veiligheidsgedragobservatie mag uitvoeren 

 neem voldoende tijd (ca. 30 minuten) 

 leg aan de medewerkers uit waarom de observatie wordt 

gedaan. Laat de persoon in zijn waarde! 

 observeer één persoon tegelijk, niet een hele groep 

 probeer zo objectief mogelijk te blijven, maak notities 

 controleer de opvolging van procedures en voorschriften 

 ga in gesprek als jouw aanwezigheid de aanpak verandert 

 stel vragen en probeer zo goed mogelijk samen te vatten; 

luister, geef adviezen en maak afspraken 

 informeer de betrokkene over de positieve en negatieve 

veiligheidsaspecten van de observatie 

 

Voor de werkplekinspecties gelden vrijwel dezelfde aandachtspunten 

als de veiligheidsgedragobservaties. Het verschil zit met name in de 

frequentie; de werkplekinspecties dienen door de leidinggevende  

    minimaal een keer per maand gehouden te worden. 

 

    Verder wijkt de verslaglegging af. Bij de werkplekinspecties moet het 

volgende worden omschreven: 

 bevindingen 

 welke acties genomen worden 

 welke persoon/personen verantwoordelijk zijn voor deze actie 

 wie verantwoordelijk is voor de opvolging van de acties 

 

7. Toezichthoudende taken 

De operationeel leidinggevende moet ten aanzien van de  

toezicht   VG&W-gerelateerde Europese richtlijn toezicht houden op het eigen 

personeel, personeel van een andere leidinggevende functionaris, op 

de machines en op het gebruik van veiligheidsmiddelen.  

De werkgever kan de toezichthoudende taken delegeren als hij iemand 

de juiste bevoegdheden en noodzakelijke middelen geeft, waarbij 

slechts één persoon verantwoordelijk blijft voor een taak. Deze  

afspraken moeten schriftelijk worden vastgelegd; in zo’n schriftelijke 

toezichtoverdracht moet staan: 

 wanneer de toezichtwerkzaamheden beginnen en eindigen 

 de naam en/of functie van de werknemer 

 welke (groepen) werknemers het toezicht betreft 

 op welke handelingen/arbeidsmiddelen toezicht gehouden 

moet worden 
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8. Communicatiemiddelen 

Wanneer bijvoorbeeld materiaal op de bouw verplaatst moet worden 

met een kraan is communicatie op afstand noodzakelijk; zonder goede 

communicatie kunnen misverstanden ontstaan.  

Bij slechte communicatie kan men bijvoorbeeld bekneld raken of kan 

de last tegen iemand aanstoten als die even niet oplet. 

 

    De kraanmachinist moet een sein krijgen dat het aanpikken 

(vastmaken van de last) gereed is en de last kan worden verplaatst. 

Als een van de haken nog niet is aangepikt kan tijdens het hijsen een 

deel van de last vallen of tegen iets anders aanstoten en daardoor 

schade veroorzaken. Het artikel uit paragraaf 4.2 geeft een voorbeeld 

van een ernstig ongeluk als gevolg van miscommunicatie. 

 

Bespreek voordat je gaat werken de montagevolgorde. Geef ook 

duidelijk aan bij de machinist wat er moet gebeuren. Om tijdens het 

werk met de machinist te communiceren kan het nodig zijn dat je 

armseinen of een portofoon gebruikt. 

 

9. Gebods- en verbodsborden 

Langs de openbare weg staan verbods- en gebodsborden. Op de bouw 

is er ook sprake van borden; deze borden geven bijvoorbeeld aan wat 

moet en wat niet mag. De afbeeldingen moeten eenduidig zijn! Als je 

in Duitsland of Spanje komt kom je op bouwwerken dezelfde soort 

gebods- en verbodsborden tegen. Gebruik het liefst een pictogram met 

zo weinig mogelijk tekst. De grootte van het bord hangt af van de 

afstand van waarop ze gezien moeten zijn. Ook moet de vormgeving 

zodanig zijn dat de betekenis voor iedereen duidelijk is. 

Zorg ervoor dat de borden zo worden aangebracht dat ze worden 

opgemerkt door degenen voor wie het bedoelt zijn. Je moet zelf ook 

de borden opmerken. Dit is een onderdeel van de preventiefilosofie! 

 

A. Borden  

De borden zijn onder te verdelen in: 

a. waarschuwingsborden: deze borden geven een waarschuwing 

voor mogelijke gevaren bij het betreden van het bouwterrein 

b. gebodsborden: deze borden noemen opgelegde maatregelen 

waar men zich aan moet houden op het bouwterrein. Het gaat 

bijvoorbeeld om het dragen van PBM 

c. Verbodsborden: deze borden geven aan wat niet mag op het 

bouwterrein. 

d. Borden voor veiligheidsvoorzieningen: deze borden geven 

onder andere evacuatiewegen en EHBO-middelen aan. 

e. Borden voor brandbestrijdingsmiddelen. 

Zie in dit verband ook de bijlage verderop in dit hoofdstuk, met de 

verschillende betekenissen van de borden.   

 

    a. Waarschuwingsborden 

Een waarschuwingsbord is een driehoekig geel bord met een zwarte 

rand. In het gele vlak bevindt zich een zwart symbool dat het gevaar 

aangeeft. Het is een waarschuwing; bij zo’n bord moet je oppassen! 
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    b. Gebodsborden 

Een gebodsbord is een rond blauw bord met een wit symbool erin. Het 

geeft aan wat er verplicht is op de bouwplaats.  

Gebodsborden hebben verschillende betekenissen, denk aan 

bijvoorbeeld oogbescherming, gezichtsbescherming, een 

veiligheidspak, gehoorbescherming, adembescherming, een 

veiligheidshelm, handschoenen en valbeveiliging. 

 

c. Verbodsborden  

Een verbodsbord is een rond wit bord met een rode rand en een 

schuine, rode streep. In het witte vlak bevindt zich een zwart symbool 

dat aangeeft wat er verboden is.  

Verbodsborden hebben verschillende betekenissen. Het gaat om 

verboden te roken, vuur, open vlam en roken verboden, verboden voor 

voetgangers, verboden met water te blussen, geen drinkwater, geen 

toegang onbevoegden en verboden voor transportvoertuigen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Lijkt dit geen stripverhaal? 

 

d. Borden voor veiligheidsvoorziening 

Een bord voor veiligheidsvoorziening (redding of aanwijzing) is een 

vierkant of rechthoekig groen bord met daarin een wit symbool. Deze 

borden geven aan waar de (nood)uitgangen zijn en waar je 

hulpverlenings- en evacuatiemiddelen kunt vinden.  

Borden voor veiligheidsvoorziening zijn uitgang, nooduitgang, 

vluchtweg, eerste hulp, te volgen richting, nooddouche, ogen spoelen 

en telefoon voor redding.  

 

e. Borden voor brandbestrijding 

Een bord voor brandbestrijding is een vierkant of rechthoekig rood 

bord met daarin een wit symbool. Deze borden geven de weg aan naar 

de brandbestrijdingsmiddelen en geven aan waar deze te vinden zijn. 

De borden hebben verschillende betekenissen: ladder, brandslang, 

brandblusapparaat, telefoon voor brandmelding en de weg naar 

brandbestrijdingsmiddelen.  

 

B. Markeringen 

strepen en linten  Op de bouw zijn ook markeringen te vinden. Het kan hierbij gaan om 

(gekleurde) strepen of linten.  
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De linten hebben een rood-witte of geel-zwarte kleur. Het zijn geen 

afschermingen; ze duiden op gevaar en risico. Geel-zwarte 

markeringen geven de signalering van smalle/lage doorgangen aan.  

Een andere signalering is die van voorwerpen die kunnen stoten of 

waartegen de persoon zich kan stoten, bijvoorbeeld een kraanblok. 

Ook kan deze markering dienen als een signalering van gebieden met 

gevaarlijke stoffen. 

Trappen kunnen een markering hebben. Het gaat om een streep van 

een andere kleur (meestal geel of wit) om de onderste traptrede aan te 

duiden. Dit is het geval als er sprake is van struikelgevaar of als er 

weinig onderscheid is tussen de vloer en de traptrede.  

Doorgangen en stapelruimten hebben ook een markering. Het gaat om 

gele of witte strepen. De markeringen zijn aangebracht om ervoor te 

zorgen dat de doorgangen vrij worden gehouden. Dit betekent dat men 

er niet zomaar mag stockeren(= opslag) of stapelen; dit moet 

gebeuren binnen het gemarkeerde oppervlak. 

 

C. Persoonsgerichte middelen 

Je weet dat je in de bouw je gehoor moet beschermen; tegelijkertijd 

wil je echter ook met collega’s kunnen overleggen. Het is lastig als je 

steeds je oorkappen af moet zetten. De zogenoemde otoplastieken  

(zie plaatje) bieden hier uitkomst; ze worden op maat gemaakt en 

passen precies in je oor. Zie voor meer informatie ook hoofdstuk 5.  

 

   10. Bedrijfsnoodplan en calamiteitenplan 

bedrijfsnoodplan  Uit de BedrijfsRisicoInventarisatie en -Evaluatie (BRI&E) blijkt 

welke grote risico’s een bedrijf kan lopen. Een bedrijfsnoodplan, 

ieder bedrijf moet het hebben, geeft een beschrijving van maatregelen 

en voorzieningen die een bedrijf heeft voorbereid indien zich 

calamiteiten voordoen; hierin worden de maatregelen en 

voorzieningen beschreven die getroffen zijn om de effecten van 

mogelijke calamiteiten of ongewenste gebeurtenissen te  

doel bedrijfsnoodplan  minimaliseren en te bestrijden. Het gaat daarbij niet alleen om de 

veiligheid van de eigen medewerkers maar ook voor de omgeving.  

 

    De vormgeving van een bedrijfsnoodplan kent de volgende 

richtlijnen: 

 volledig (op elk incident toepasbaar) 

 uitvoerbaar bij oefeningen, opleiding en echte incidenten 

 beknoptheid en goede leesbaarheid 

 

informatie bij betreden  Bij het betreden van het bouwterrein moeten operationele  

bouwterrein   medewerkers (en tijdelijke werknemers) de volgende informatie  

ontvangen: 

 handelswijze in geval van een noodsituatie 

 een plattegrond van het bedrijfsterrein  

 welke waarschuwingsmiddelen worden gebruikt  

 de instructies en informatie over evacuatieoefeningen 

 hoe ongevallen moeten worden gemeld 

 hoe de hulpdiensten moeten worden gewaarschuwd 
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inhoud bedrijfsnoodplan In het bedrijfsnoodplan is het volgende opgenomen: 

 De doelstellingen van het plan: 

o met welke incidenten is rekening gehouden  

o waar hierover meer informatie kan worden gevonden 

 De bedrijfsnoodorganisatie: 

o verantwoordelijkheden en bevoegdheden van BHV’ers, 

ploegleiders, enz. 

o alarmeringsprocedure (interne en externe) 

o communicatiesystemen 

o medische voorzieningen 

o communicatie met omgeving  

 De fasering en bestrijding: 

o eerste melding incident: manieren waarop een 

noodsituatie gemeld kan worden, de informatie die nodig 

is en wat zijn de daar opvolgende acties zijn 

o geplande handelingen en maatregelen: beschrijving van 

wat er gedaan moet worden n.a.v. een melding van een 

noodsituatie 

o beëindiging incident: wie is/zijn er gemachtigd om de 

noodsituatie als beëindigd te verklaren?  

o De beschikbare hulpbronnen (noodvoorzieningen en 

menskracht binnen het eigen bedrijf en van andere 

organisaties): 

 Extra specifieke procedures: 

o bijvoorbeeld een gemeentelijk rampenplan 

 

Vooral op grote bouwprojecten is het belangrijk dat een 

calamiteitenplan wordt opgesteld. Een calamiteitenplan is net als een 

bedrijfsnoodplan een soort stappenplan waarin staat wie welke actie  

duidelijkheid bij  neemt als het fout gaat. Het doel van zo’n plan is vooral dat er geen  

ongelukken   paniek uitbreekt! 

Wie waarschuwt bijvoorbeeld de Inspectie SZW, de arbocoördinator 

en bijvoorbeeld het management? Wie neemt de leiding bij een 

ontruiming?  

 

Als iemand een ongeluk krijgt op de bouw is het niet de bedoeling dat 

je direct familie gaat bellen; het is meestal beter dit door te geven aan 

een personeelszaken-collega. Vaak beschikt een dergelijke collega 

over de volledige persoonlijke gegevens van het slachtoffer. Zij 

kunnen dan bepalen hoe in deze situatie gehandeld kan worden. 
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    Geen paniek! 
 

Maar ook kan in het plan worden beschreven wie het bouwterrein 

afzet en wie gaat controleren of iedereen uit het gebouw is. Ook kan 

er bijvoorbeeld een centraal verzamelpunt worden afgesproken. 

Belangrijk is om na te gaan wie er van de werknemers ontbreekt; 

soms is het nodig een toegangsregistratie in te voeren. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

    Een situatie voor in het calamiteitenplan? 
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Verbodsborden 

 

       

Roken verboden Geen drinkwater Open vuur en roken Geen toegang voor 
      verboden  onbevoegden 

 

       

Verboden voor   Verboden voor  Verboden met water Niet aanraken 
voetgangers  transportvoertuigen te blussen 

 

 

Gebodsborden 

  

       

Veiligheidsschoenen Veiligheidshelm  Gehoorbescherming Oogbescherming 

verplicht  verplicht  verplicht  verplicht 

       

Veiligheidshand- Lichaamsbescherming Individueel veiligheids- Gelaatsbescherming 
schoenen verplicht verplicht  harnas verplicht verplicht 
 

 

Adembescherming 
verplicht 
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Waarschuwingsborden 

 

 

 

 

Algemeen gevaar Belangrijk magnetisch Bijtende stoffen  Biologisch gevaar 
   veld 

 

 

 

 

 

Explosieve stoffen Elektrische spanning Giftige stoffen  Hangende lasten 

 

 

 

 

 

Lage temperaturen Laserstraal  Niet-ioniserende Vallen door hoogteverschil    
      straling 

  

 

 

 

 

Ontvlambare stoffen    Oxiderende stoffen Radioactieve stoffen Schadelijke of  
of hoge temperatuur       irriterende stoffen  

 

 

 

 

 
Struikelen  Transportvoertuigen  
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Veiligheidsvoorzieningen 

 

 

 

 

Uitgang   Nooduitgang of vluchtweg Eerste hulp  te volgen richting 

 

 

Verzamelplaats Ogen spoelen   Telefoon voor redding Nooddouche 
    en eerste hulp 

 

 

Brandbestrijding 

 

 

(Brand)ladder  Brandblusapparaat Brandslang  Telefoon voor  
       brandmelding 
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    1. Inleiding 

 

    Je hebt in voorgaande hoofdstukken kunnen lezen dat je als 

leidinggevende (in opdracht van de werkgever): 

1. gevaren bij de bron moet bestrijden 

2. technische maatregelen moet nemen om de veiligheid op het 

werk te vergroten 

3. als hiervoor geen afdoende mogelijkheden zijn moet je 

persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) ter beschikking 

stellen. 

 

   Nog eens: PBM worden pas gebruikt als de meer doeltreffende 

maatregelen niet toegepast kunnen worden! Om het juiste 

persoonlijke beschermingsmiddel aan een werknemer te kunnen 

verstrekken is het nodig een en ander te weten over het gebruik van 

deze middelen. De ervaring leert dat als je de goedkoopste middelen 

bestelt, de werknemers deze vaak na een half uur al niet meer 

gebruiken! Eenvoudig omdat het niet lekker zit of omdat het 

belemmerend werkt.  

    Het is helemaal een desillusie voor werknemers als ze later van 

anderen te horen krijgen dat de middelen die jij ze hebt verstrekt niet 

de juiste bescherming boden tegen de gezondheidsrisico's. Een 

voorbeeld hiervan is adembescherming met het zogenaamde snuitje; 

voor het werk in de bouw is het altijd ongeschikt! 

 

    Om een indruk van de verschillende persoonlijke 

beschermingsmiddelen te geven zullen we de meest voorkomende in 

dit hoofdstuk bespreken. De bescherming van ogen, gehoor, adem, 

hoofd, armen, handen, voeten en lichaam als geheel zullen aan bod 

komen. 
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2. Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) 

    Over het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) is  

werkgever / inlener  onder andere het volgende opgenomen in de Arbowet: 

De werkgever of inlener is verantwoordelijk voor het verstrekken van 

de PBM. 

 

verplichtingen werknemer De werknemer is verplicht de PBM: 

 regelmatig te controleren op gebreken 

 correct te onderhouden 

 op de juiste manier te gebruiken 

 zorgvuldig op te slaan 

 goed beheren (niet kwijtraken) 

 controleren of er een CE-markering op staat 

 

eisen PBM   Een fabrikant van persoonlijke beschermingsmiddelen moet aan  

    bepaalde eisen voldoen. De PBM moeten:

 betrouwbaar zijn 

 getest zijn 

 de toegezegde bescherming ook echt bieden 

 een CE-markering hebben 

 

functie PBM De bedoeling (functie) van het dragen van PBM is dat je wordt 

beschermd tegen gevaren die je veiligheid of gezondheid kunnen 

bedreigen. 

 

 De arbeidshygiënische strategie 

In het Arbobesluit (4.9) wordt gesproken over de arbeidshygiënische 

strategie. Hiermee wordt bedoeld dat op plaatsen waar met voor de 

gezondheid gevaarlijke stoffen wordt gewerkt voor een minimale 

blootstelling moet worden gekozen. Dit kun je bereiken door de 

volgende niveaus te doorlopen: 

 

Niveau 1 

Gevaar voor de gezondheid moet bij de bron voorkomen worden. 

Schadelijke stoffen moeten zoveel mogelijk vervangen worden door 

niet-schadelijke stoffen. In plaats van poedervormige stoffen moet 

men bijvoorbeeld korrels gebruiken. Als 1 redelijkerwijs niet 

mogelijk is mag naar het lagere beschermingsniveau worden 

afgedaald. 

 

Niveau 2 

Tref maatregelen die aan iedere werknemer bescherming bieden, 

zoals door in een ruimte waar men bezig is met purschuim ventilatie 

aan te brengen. Wanneer niveau 2 redelijkerwijs niet mogelijk is mag 

naar niveau 3 worden afgedaald. 

 

Niveau 3 

Tref maatregelen waardoor individuele personen worden afgeschermd 

of de blootstellingsduur wordt beperkt. Je kunt de afspraak maken dat 

niet meer dan één discipline op hetzelfde moment in één ruimte aan 

het werk is. Wanneer dit redelijkerwijs niet mogelijk is mag pas naar 

niveau 4 worden afgedaald. 
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Niveau 4 

Als alle voorgaande mogelijke manieren om gevaren te beperken niet 

mogelijk zijn moeten persoonlijke beschermingsmiddelen worden 

ingezet. Hierop zullen we in de volgende paragrafen uitgebreider 

ingaan. 

 

In het bovenstaande wordt gesproken over ‘redelijkerwijs’; hiermee 

wordt bedoeld: er mag een belangenafweging plaatsvinden. De 

technische, operationele en economische haalbaarheid van de 

maatregelen mogen worden afgewogen tegen de gevaren die men kan 

lopen. Met technische haalbaarheid wordt de huidige stand van 

wetenschap en techniek aangegeven. 

    3. Oogbescherming 

Om werkzaamheden goed uit te voeren is goede verlichting nodig. 

Hoe kleiner het detail wat je moet waarnemen, hoe hoger de 

lichtsterkte moet zijn. Normale werkverlichting is tussen de 200 en 

800 lux. De regelgeving die hier over gaat is vastgelegd in NEN-norm 

3087 (Visuele ergonomie in relatie tot verlichting). Het komt er in 

grote lijnen op neer dat hoe minder lichtsterkte aanwezig is, hoe 

moeilijker het is om kwalitatief goed werk te leveren.  

 

Naast voldoende licht is het ook verplicht dat in de werkruimte 

daglicht moet toetreden. Uit onderzoek is gebleken dat het voor de 

menselijke geest nodig is om uitzicht naar buiten te hebben. Als 

iemand dag in dag uit in een besloten 

ruimte werkt geeft dit een gevoel van 

onbehagen. Het daglicht geeft prikkels aan 

het bioritme van de mens. Met name oudere 

werknemers hebben meer licht nodig! Daarom moet elke 

werkplek waar langer dan twee uur aaneen gesloten moet 

worden gewerkt voorzien zijn van een doorzichtig glasoppervlak, 

waarbij weerspiegeling moet worden voorkomen. Ook moeten de 

contrasten niet te groot zijn; teveel zonlicht is daarom niet de 

bedoeling; vermijd rechtstreeks invallend zonlicht. Tenslotte: nieuwe 

lampen geven meer licht dan oude lampen! 

 

 

 

 



Hoofdstuk 5 – Persoonlijke beschermingsmiddelen  VOL - VCA 

  

 

  4 

 

Voor de bescherming van het oog bestaan verschillende PBM. We 

noemen hier de belangrijkste: 

 a. veiligheidsbrillen  

    Normale veiligheidsbrillen bieden je ogen bescherming tegen  

rondvliegende harde, scherpe deeltjes (splinters). De glazen kunnen 

van kunststof of van gehard glas zijn gemaakt. Het nadeel van 

kunststof is dat ze niet krasvast zijn; een voordeel is dat ze geen 

splinters geven als ze breken. 

veiligheidsbril verplicht  Zorg ervoor dat je altijd je veiligheidsbril draagt bij de 

werkzaamheden waar dit verplicht is. Je ogen zijn zeer kwetsbaar! 

Contactlenzen bieden op de bouwplaats geen bescherming. 

 

 b. ruimzichtbrillen 

 De glazen van ruimtezichtbrillen zijn gemaakt van kunststof. Ze 

sluiten nauw aan op je gezicht. Ze hebben ventilatieopeningen aan de 

zijkant, in de opstaande rand; je draagt ze met een elastiek om je 

hoofd. Ze kunnen gebruikt worden bij het werken in een stoffige 

omgeving of bij het slijpen, hakken en boren. Ook kunnen ze je ogen 

beschermen tegen het opspatten van gevaarlijke vloeistoffen. 

Ruimzichtbrillen kun je over een gewone bril dragen. 

 

    c. gelaatsscherm 

Het is verplicht een gelaatsscherm te dragen bij hogedrukreinigen en 

als er gevaarlijke vloeistoffen rondspatten. Zoals de naam al aangeeft 

beschermt het gelaatsscherm je hele gezicht; het is een gebogen 

scherm van kunststof of metaalgaas die je met een kap over je hoofd 

kunt dragen. Let op: een gelaatsscherm biedt geen 

gelaatsscherm verplicht bescherming tegen stoffen, dampen en gassen die van onderen komen! 

 

    d. lasbrillen en laskappen 

Bij autogeenlassen (met gas) gebruik je een lasbril; dit is een dubbele 

bril met een heldere ruit van gehard glas of kunststof met daarvoor 

een donkere ruit, meestal opklapbaar. 

 

Het geharde glas kan rondvliegende metaalsplinters opvangen die 

vrijkomen bij slijpen en afbikken. De donkere glazen temperen het 

felle licht van gasvlam, ze houden geen UV-straling tegen; daarom 

zijn ze niet geschikt voor elektrisch lassen! 

 

Bij elektrisch lassen gebruik je een laskap. De laskap beschermt je 

hele gezicht tegen: 

 uv-straling 

 infrarode straling (warmte) 

 rondvliegende metaaldeeltjes en vonken 

 

Ook als je helpt bij laswerkzaamheden moet je een laskap of lasbril 

gebruiken; anders krijg je zogenaamde lasogen, dat is heel pijnlijk. 
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    4. Gehoorbescherming 

Bij het ouder worden wordt het gehoor slechter. Als je wordt 

blootgesteld aan een hoog geluidsniveau gaat je gehoor sneller 

achteruit. Omdat het gehoor voor je eigen beleving ongemerkt, 

geleidelijk afneemt valt het niet zo op.  

Veel werknemers in de bouw lopen gehoorschade op door 

omgevingslawaai. Vooral het werken met en in de buurt van machines  

blijvend gehoorverlies is hier de oorzaak van. Het grote probleem bij gehoorschade is dat het 

niet te herstellen is. Doofheid is een sociale handicap!  

gevolgen teveel geluid Er zijn veel vervelende gevolgen van het blootstaan aan teveel geluid:  

 verstoring van de communicatie tijdens het werk 

 het niet-waarnemen van waarschuwingen of hulpgeroep 

 blijvende gehoorschade 

 nervositeit (zenuwachtig zijn) 

 verminderd concentratievermogen 

 vermoeidheid, hoofdpijn 

 maag- en darmklachten 

 versnelde ademhaling 

 verhoogde bloeddruk 

 

verschijnselen   Aan de volgende verschijnselen kun je herkennen of je blijvende 

gehoorschade hebt opgelopen: je hebt moeite met het horen van hoge 

tonen of zachte geluiden; ook het voeren van een telefoongesprek gaat 

moeilijk. Je kunt een gesprek in een rumoerige omgeving moeilijk 

volgen. Het makkelijkst te herkennen zijn fluit-, piep-, of bromtonen 

die niet uit de omgeving komen.  

 

Hieronder zullen we uitleggen wat geluid is: 

 

 geluid 

Als lucht in trilling wordt gebracht ontstaat geluid. De hoeveelheid 

geluid wordt aangegeven met decibels, afgekort dB(A). Voorbeeld: 

het tikken van een polshorloge met 20 dB(A) is nauwelijks hoorbaar, 

terwijl een straaljager die opstijgt met 140 dB(A) de pijngrens bereikt.  

 

 

 

 

 

 
 

 

Het is schadelijk voor het gehoor wanneer men lange tijd wordt 

blootgesteld aan lawaai boven een geluidsniveau van > 80 dB(A). In 

de onderstaande tabel kun je zien welke maatregelen genomen moeten 

worden: 

 

Wist je dat… 

… geluid schadelijk is, als je op een normale gespreksafstand je 

stem moet verheffen om je verstaanbaar te maken? 
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GELUIDSNIVEAU MAATREGELEN DOOR WERKGEVER 

vanaf 80 dB (A) 

 

 

vanaf 85 dB (A) 

 

Mogelijkheid om gehooronderzoek te laten doen en 

gehoorbescherming te verstrekken. 

 

Beheersplan met maatregelen opstellen, signalering met borden, 

verplichte gehoorbescherming. 

 

maatregelen   De prioritering van de maatregelen is: 

1. geluidsniveau van de geluidsbron verminderen 

2. geluidsbron afschermen (bijv. omkasten) 

3. geluidtrillingen in de omgeving dempen 

4. PBM (gehoorbescherming) 

 

Er zijn verschillende soorten gehoorbeschermers die je kunt 

gebruiken. We zetten de mogelijkheden op een rij: 
 

vorm Eigenschappen 
maximale 

bescherming dB (A) 

watten of propjes Geplastificeerd 10 dB 

pluggen kunststof staafjes of schuimrolletjes 10 - 15 dB 

universele oordoppen speciaal gevormd, zitten aan een beugel om je nek 10 - 15 dB 

gehoorkappen  ziet er uit als grote koptelefoon, sluit de oren van de 

omgeving af, bescherming afhankelijk van soort kap 

± 25 dB 

otoplastieken gemaakt van een afgietsel van het oor, bevat een 

verwisselbaar of instelbaar filter 

± 25 dB 

Gehoorbeschermingsmiddelen en dempingswaarden 

 

 Let op: gehoorbescherming mag niet de oorzaak zijn van het niet 

kunnen ontvangen van waarschuwingssignalen! In dat geval kun je 

bijvoorbeeld lichtsignalen gebruiken. 
 

De schaal waarin dB (A) wordt aangegeven is logaritmisch; als je de 

hoeveelheid geluid verdubbelt komt er 3 dB(A) bij. Bij een achturige 

werkdag met een geluidsniveau van 80 dB(A) kun je ervan uitgaan dat 

er geen gehoorschade optreedt. Bij verdubbeling van het geluid wordt 

de maximale blootstelling aan het geluid gehalveerd; dus aan 83 

dB(A) mag je maar 4 uur onbeschermd worden blootgesteld.  

afstand vs geluidsdruk Daarnaast levert een verdubbeling van de afstand een verlaging op 

van ongeveer 6 dB(A). Een geluidsbron van 80 dB(A) heeft een 

geluidsdruk op 2 meter afstand van 74 dB(A),68 dB(A) op 4 meter 

afstand enzovoort. 

 

    5. Adembescherming 

adembescherming verplicht Het gebruik van adembescherming is in een aantal situaties verplicht. 

Bijvoorbeeld bij het werken met een te hoge concentratie dampen, 

gassen of stofdeeltjes, of als je hiervan hinder ondervindt. Ook als het 

zuurstofgehalte van de lucht onder de 19% daalt is adembescherming 

verplicht. Voordat adembescherming wordt gebruikt moet eerst 

gekeken worden of er geen andere manieren zijn om het lichaam te 

beschermen tegen opname van schadelijke stoffen via de luchtwegen, 

bijvoorbeeld door de bron beter af te schermen. 
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Minst veilig 

     

    Maskers die bescherming bieden zijn onder te verdelen  

    in filtermaskers en onafhankelijke adembescherming. 

 

Filtermaskers   Filtermaskers reinigen de in te ademen lucht, maar voegen geen 

zuurstof toe; daarom mogen filtermaskers niet worden gebruikt bij te 

lage zuurstofconcentraties. Ze kunnen wel worden gebruikt als 

vluchtmasker in een noodsituatie. Voor elk filtermasker geldt een 

toegepaste protectiefactor (TPF); deze geeft aan tot welke 

concentratie van de verontreiniging het filtermasker geschikt is en of 

het filter geschikt is voor de te filteren stof/gas/damp. Als de gemeten 

concentratie van de gevaarlijke stof in de omgevingslucht hoger is dan 

de grenswaarde moet de medewerker dus controleren of het 

filtermasker voldoende bescherming biedt.  

Filters zijn beperkt bruikbaar; hoelang is afhankelijk van het soort 

filter, de concentratie van producten in de lucht en de hoeveelheid 

lucht die ingeademd wordt. Voorbeelden van filtermaskers zijn:   

 

    a. wegwerpmaskers 

Deze maskers kun je alleen 

gebruiken voor de bescherming 

tegen heel grove stoffen; gebruik ze 

nooit bij gassen of dampen. 

Wegwerpmaskers bestaan in de 

meest eenvoudige vorm als de 

zogenaamde snuitjes of stofkapjes. 
              Het snuitje niet gebruiken! 

 

 b. half- en volgelaatsmaskers 

    Halfgelaatsmaskers beschermen je gezicht voor een deel; 

volgelaatsmaskers helemaal. Van beide zijn er twee uitvoeringen: 

 Een masker met een inlegfilterbus; beschermt alleen tegen 

stof, niet tegen gassen en dampen. 

 Een masker met een schroeffilterbus (meestal van rubber); 

deze kan worden gebruikt als stof- en als gasmasker. 

 

    Maskers en filters worden onderverdeeld naar hun bescherming tegen 

grenswaarde   stof met een grenswaarde van: 

 

kleiner dan 

0,1 mg/m
3
 

 

0,1 – 10 mg/m
3
 

groter dan 

10 mg / m
3
 

P3 P2 P1 

giftige stof schadelijke stof hinderlijke stof 

(koffiefilter) 
 

    De verschillende klassen in opnamevermogen van filters  

 

    In de bouw wordt meestal P2 gebruikt omdat P1 te weinig 

bescherming biedt (zij worden door doe-het-zelvers gebruikt).  

stofmasker verplicht  Het is belangrijk dat je altijd controleert of het masker goed is 

afgesteld! Dit kun je doen door diep in- en uit te ademen; wanneer je 

een luchtstroom voelt sluit het masker niet goed aan en biedt het geen 

bescherming. 
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onafhankelijk Bij onafhankelijke adembescherming wordt schone lucht die  

adembescherming  afkomstig is van een externe bron in het masker geblazen, 

bijvoorbeeld via flessen, ademluchtleiding of ademluchtunit. Een 

ademluchtunit is een eenheid, bijvoorbeeld geplaatst op een 

aanhangwagen, die meerde ademluchtcilinders bevat, van waaruit de 

lucht naar het masker wordt aangevoerd. afgevoerd. Uiteraard moet de 

lucht onbelemmerd in het masker stromen.    

    Maskers gebruik je bij grote hoeveelheden gevaarlijke dampen en 

gassen en als minder dan 19% zuurstof in de lucht aanwezig is. 

    Als er in een besloten ruimte wordt gewerkt en er 

ademhalingsbescherming nodig is moet deze altijd onafhankelijk zijn. 

Het wordt in ieder geval gedragen als de grenswaarde van gevaarlijke 

stoffen worden overschreden. 

    Voorbeelden van onafhankelijke adembescherming zijn: 

 verse-luchtkappen; worden los over het hoofd gedragen en 

steunen op de schouders. De verse lucht wordt via een slang 

binnengebracht; de uitgeademde lucht wordt onderaan de kap 

afgevoerd.  

 volgelaatsmaskers met luchtflessen; lucht wordt via een 

longautomaat in de ademruimte gebracht.     

 

    c. algemene opmerkingen 

gebruik regels   Een paar belangrijke opmerkingen bij gebruik van adembescherming: 

 mensen met ademhalingsmoeilijkheden of die een baard 

dragen mogen nooit met een masker werken  

 lees de instructies nauwkeurig en oefen voor gebruik 

 maskers goed onderhouden en regelmatig schoonmaken 

 lucht moet onder druk worden gefilterd en van goede 

kwaliteit zijn 

 controleer altijd of het filter geschikt is 

 

6. Hoofdbescherming 

    Je kunt je hoofd beschermen door een veiligheidshelm te dragen. 

Veiligheidshelmen zijn verplicht bij hijs- en transportwerk, bij 

vallend bouwmateriaal en bij werkzaamheden waarbij hoofd-

bescherming verplicht is; dit laatste is bijvoorbeeld het geval als er 

mensen boven je aan het werk zijn, of als er kranen boven je draaien. 

Daarnaast kun je een helm dragen tegen stoten, bijvoorbeeld als je op  

veiligheidshelm verplicht  een steiger aan het werk bent. Gebodsborden geven aan wanneer 

veiligheidshelmen verplicht zijn. 

     

    Er bestaan verschillende soorten helmen; er zijn veiligheidshelmen en 

stoothelmen. Er zijn ook helmen met een verkorte klep; je hebt dan 

beter zicht naar boven. Voor als je veel moet bukken kun je een helm 

nemen met een flap die over je nek hangt en daardoor bescherming 

metalen helmen verboden biedt. Metalen helmen zijn verboden in de industrie; dit komt omdat 

deze helmen elektriciteit kunnen geleiden.  

    Een veiligheidshelm heeft twee belangrijke eigenschappen: het 

binnenwerk   binnenwerk moet de schok opvangen en over het hoofd verdelen; het  

buitenwerk   buitenwerk moet voldoende stevig zijn om het vallende voorwerp te 

beletten het hoofd te bereiken. Een veiligheidshelm moet goed 

worden onderhouden en regelmatig worden vervangen!  
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    De verschillende kunststoffen waarvan veiligheidshelmen zijn 

gemaakt gaan ieder voor een bepaalde tijd mee. De productiedatum 

staat aan de binnenkant van de helm weergegeven; de meeste helmen 

moet je na 3 jaar vervangen. 

 

    Een veiligheidshelm moet regelmatig gecontroleerd worden. Na een  

vervangen   val of stoot of vallend voorwerp moet je de helm vervangen; de 

helmschaal en het binnenwerk kunnen een eventuele volgende klap 

dan namelijk niet meer optimaal opvangen. 

 

 

 

 

 

 

    7. Arm- en handbescherming 

    Handschoenen bieden je bescherming tegen allerlei soorten risico’s.  

    Te denken valt aan scherpe voorwerpen, straling, hitte/kou en 

gevaarlijke stoffen. Er zijn bijvoorbeeld handschoenen die een 

verlengde pols- of armbescherming bieden; vaak zijn deze ook 

snijbestendig, je kunt ze bijvoorbeeld gebruiken bij glaszetten. 

    Je kunt ook isolerende handschoenen tegen koude of hitte,  

handschoenen met extra grip of oliebestendige handschoenen 

gebruiken. 

veiligheidshandschoenen Beschermende handschoenen tegen gevaarlijke stoffen zijn gemaakt  

verplicht   van kunststof of rubber. Bij gevaarlijke stoffen mag je uiteraard geen 

leren of stoffen handschoenen gebruiken, omdat die glad zijn. 

Tenslotte mag je handschoenen niet dragen in de buurt van draaiende 

machines; je kunt door de machine gegrepen worden. 

 

8. Voetbescherming 

Ter bescherming van je voeten moet je veiligheidsschoenen of 

veiligheidslaarzen dragen. Op de bouwplaats zijn veiligheids- 

verplicht   schoenen altijd verplicht. Een simpel voorbeeld: als je in een spijker 

trapt moeten je voeten voldoende beschermd worden. 

 

De keuze voor het type veiligheidsschoenen is afhankelijk van je 

eigenschappen werkzaamheden en je werkomgeving. Goede veiligheidsschoenen 

hebben een stalen neus, een stalen tussenzool en een antislipzool. De 

neus is ter bescherming van de tenen tegen vallende, zware voorwerpen. 

Een stalen tussenzool beschermt de voet tegen scherpe voorwerpen. Bij 

het werken op ladders geeft een stalen tussenzool extra ondersteuning. 

 Een antislipzool met een goed profiel zorgt ervoor dat de zool bestand is 

tegen uitglijden over bijvoorbeeld bekistingolie en chemische stoffen. 

antistatisch In een explosiegevaarlijk gebied moet je speciale veiligheidsschoenen 

dragen. Deze hebben antistatische zolen; hierdoor wordt voorkomen dat 

statische elektriciteit zich gaat opstapelen. 

 

 Veiligheidsschoenen worden in 3 categorieën verdeeld: S1, S2 en S3.  

S1 schoenen S1-schoenen hebben alleen een stalen neus; ze zijn niet geschikt voor de 

bouw. 

 

Wist je dat… 

...als je een helm achterstevoren draagt, je het binnenwerk ook moet 

omdraaien? 
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S2 schoenen   S-2 schoenen zijn minder geschikt om te gebruiken in de bouw.  

S3 schoenen  S-3 schoenen zijn gemaakt van waterdicht leer en zijn heel geschikt 

  voor de bouw.  

 

Veiligheidslaarzen zijn verkrijgbaar in verschillende materialen en met 

verschillende schachthoogtes; ook zijn ze in fluorescerende kleuren te 

koop. Als er water aanwezig is of gevaarlijke stoffen aanwezig zijn 

moet je verplicht veiligheidslaarzen dragen. 

Advies: schaf geen zware laarzen van rubber of pvc aan! Laarzen van 

poly-urethaan zijn bijna één kilo lichter en bovendien veel sterker. 

veiligheidsschoenen 

verplicht  

 

 

 

 

 

gebruiksregels De volgende regels geven aan hoe je goed om kunt gaan met 

veiligheidsschoenen: 

 onderhoud je schoenen goed en vet ze regelmatig in 

 droog natte schoenen niet bij de verwarming (slecht voor leer) 

 vervang je schoenen als ze versleten zijn, of als ze met 

gevaarlijke stoffen in aanraking zijn geweest 

 

9.  Lichaamsbescherming 

Werkkleding moet je de juiste bescherming bieden bij het uitvoeren 

goede kleding   van je werkzaamheden. Goede kleding kan bijvoorbeeld 

schaafwonden voorkomen en isolerende kleding (ook ondergoed) 

beschermt je tegen weersomstandigheden als hitte en kou. Je 

werkkleding mag uiteraard geen gevaar opleveren!  

    Een overall wordt gebruikt tegen bevuiling, bijvoorbeeld bij lassen en 

slijpen. Je overall moet bijvoorbeeld niet te wijd zijn, omdat je dan 

eerder achter draaiende delen blijft haken. Hij moet ook weer niet te 

strak zitten omdat je dan in je bewegingsvrijheid wordt belemmerd. 

Bij werk aan de weg of het spoor moet je zogenoemde 

signaalwerkkleding dragen om goed zichtbaar te zijn. Als je letterlijk 

op de weg moet werken is het verstandig om kniebeschermers te 

dragen. Bij regen is het belangrijk waterdichte regenkleding te 

dragen.  

brandvertragende kleding Als je in de omgeving van open vuur werkt moet je erop letten dat je 

kleding niet snel vlam kan vatten, of smelten. 

    Vervuilde kleding moet je direct schoonmaken of omwisselen! 

Wegwerpkleding is bedoeld om maar één keer te gebruiken, daarna 

moet je het weggooien.  

 

trillingen Trillingen, veroorzaakt door apparaten, zorgen voor belasting van 

lichaamsdelen of het hele lichaam. Trillingen worden na verloop van 

tijd hinderlijk; het kan leiden tot concentratieverlies, waardoor de 

kans op ongelukken en fouten toeneemt. 

 

 

 

Wist je dat… 

...er verschil is in hoge en lage schoenen? Het voordeel van hoge 

schoenen is dat je minder snel je enkels verzwikt. Ook sluiten ze 

beter af tegen water en zand. 
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Bij trillingen met een hoge frequentie (Hz = Hertz, aantal trillingen 

per seconde) of grote trillingen kan men schade aan de gezondheid 

oplopen. Deze schade betreft bijvoorbeeld gewrichten, organen of 

ledematen. Bijvoorbeeld: als gevolg van trillingen kan de hartslag 

ontregeld raken en kan men last krijgen van hoge bloeddruk. 

 

Frequentie Gezondheidsprobleem 

Lager dan 1 Hz bewegingsziekte 

2 t/m 20 Hz rug- of maagklachten 

Meer dan 40 Hz dode vingers 

Gevolgen van trillingen 

 

trillingen   Globaal kunnen trillingen in twee groepen worden onderverdeeld: 

a. Hand- en armtrillingen 

Hand- en armtrillingen komen veel voor bij het gebruik van 

breekhamers, trilnaalden en trilgereedschappen. Teveel 

trillingen in hand en arm beschadigen bloedvaten en 

gewrichten en geven pijn. Witte vingers (afgestorven 

haarvaten) en gevoelloze vingertoppen geven aan dat er 

sprake is van tijdelijk of blijvend letsel 

b. Lichaamstrillingen 

Het werken op grote machines of in installaties heeft tot 

gevolg dat het hele lichaam gaat trillen en schokken. 

Bijvoorbeeld: bij het bouwrijp maken van een terrein heeft 

een chauffeur van een shovel hier last van. Op termijn kunnen 

teveel trillingen aan het lichaam rug- en maagklachten 

veroorzaken; ook kan vermoeidheid optreden. Een ander 

gevolg is dat de nek en schouders extra worden belast, wat 

weer de oorzaak van spier- en hoofdpijn kan zijn. 

 

Maatregelen om teveel trillingen te voorkomen. 

maatregelen Na bovenstaande mag het duidelijk zijn dat maatregelen nodig zijn 

om gezondheidsklachten of RSI te voorkomen. Hierna volgt een 

aantal zaken waarmee vooraf rekening kan worden gehouden: 

 overweeg bij aanschaf van een machine de trilbelasting 

 pas een alternatieve techniek toe zodat de medewerker minder 

last van trillingen of schokken heeft 

 voorzie handgereedschappen van een gedempt handvat of 

verstrek trillingdempende handschoenen 

 beperk de blootstellingduur door te zorgen voor afwisseling 

 

 

 

 

   

 

 

 
 

 

 

Zo dus niet! 
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    10. Valbescherming 

    Valbescherming mag je alleen toepassen in situaties waarbij je andere 

bescherming niet mogelijk is, dus pas als je geen leuningen, 

randbeveiliging of netten kunt gebruiken.  

    Valbeveiligingssystemen zijn onder te verdelen in de categorieën 

verhinderen en opvangen: 

     

    1. verhinderen 

verhinderen   Dit systeem voorkomt dat je valt. Je hebt hierbij de volgende drie 

onderdelen: een veiligheidsharnas, een verbindingspunt en een 

verankeringspunt.  

 

    2. opvangen 

opvangen   Hierbij wordt bij een val de klap opgevangen. Je hebt hierbij de 

volgende vier onderdelen: een veiligheidsharnas, een valdemper, een 

verbindingspunt en een verankeringspunt. De werking ervan is te 

vergelijken met die van een autogordel. 

 

afstand    Ook al draag je valbescherming, het is de bedoelding toch voldoende 

afstand te houden tot de afgrond. Bij vallen is het zaak dat de 

valhoogte zoveel mogelijk beperkt wordt en dat de klap zoveel 

mogelijk wordt opgevangen.  

 

harnasgordel    Een harnasgordel is de enige echte 

vanggordel   vanggordel. De harnasgordel is een 

gordel van schouder-, been- en 

zitbanden; de ring is bedoeld om de 

vanglijn aan te bevestigen. De banden 

moeten zorgen dat de schok van de 

val over het lichaam wordt verdeeld; 

deze moeten eenmaal per jaar 

worden gekeurd. Na een val moeten 

zowel de harnasgordel als de vanglijn 

opnieuw gekeurd worden. 

gebruik   Voordat je een harnasgordel plus 

vanglijn gebruikt moet je controleren 

of ze niet vervuild zijn. De gordel 

moet goed passen en afgestemd zijn 

op de drager.  

gevaar    Als je valt en in de gordel hangt ben 

je nog niet gered. Daarom moet je altijd met 2 personen zijn, zodat 1 

persoon hulp kan halen. Deze hulp moet snel worden geboden; de 

bloedsomloop naar het onderlichaam wordt namelijk afgekneld, 

hierdoor kun je bewusteloos raken. Na ongeveer 10 - 20 minuten kan 

dit zelfs tot gevolg hebben dat je dood gaat! Als je hangt moet je 

proberen te blijven bewegen met je benen. Probeer je op te trekken 

aan de vanglijn; daardoor wordt de druk op je benen verlaagd en kan 

het bloed beter doorstromen. 

opslaan   Na gebruik moet je de valbescherming opslaan op een droge en 

schone plaats. 
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    11. Reddingsmiddelen 

Bij werkzaamheden langs of op het water is het belangrijk om met 

minimaal twee personen te werken en reddingsmiddelen ter plaatse te 

hebben. 

 

reddingsmiddelen  Zorg voor voldoende reddingsmiddelen, zoals reddingsboeien of 

lijnwerpklossen, aan elke oever waar de werkzaamheden 

plaatsvinden. Bij een steile waterkant kun je een ladder in het water 

zetten. Zorg ook voor reservekleding en handdoeken. 

 

    Als iemand te water raakt, spring dan als hulpverlener niet zelf het 

water in, maar reik het slachtoffer een reddingsboei of lijnwerpklos 

aan. Als je met kleren en al in het water valt kun je onderkoeld raken 

door verkramping van je spieren, vooral in de wintermaanden. Als je 

verdrinkingsgevaar  onderkoeld raakt is het gevaar op verdrinking ook veel groter. 

Verschijnselen van onderkoeling zijn rillingen, sufheid, verwarde taal, 

stijfheid en bewusteloosheid. 

    Als je zelf te water raakt, ga dan niet zwemmen, tenzij de oever heel 

dichtbij is. Je verliest door het zwemmen met kleding namelijk een 

onderkoeling    hoop energie en dus warmte, waardoor je eerder onderkoeld raakt. 

Blijf stil liggen, raak niet in paniek en roep om hulp. 

 

 

 

 
 

 

 

  12. Ergonomie 

    Ergonomie is de wetenschap die bestudeert op welke manier 

werknemers verantwoord kunnen worden belast. In deze paragraaf 

gaat het over de fysieke ofwel lichamelijke belasting waaraan mensen 

tijdens het werk blootstaan. Jarenlang is het de strategie geweest om 

de mensen aan te passen aan de werkomstandigheden. Dat blijkt niet  

WIA    te lukken; steeds meer mensen belanden in de WIA (de wet Werk en 

Inkomen naar Arbeidsvermogen). De belangrijkste reden hiervoor is 

arbeidsongeschiktheid door zware fysieke belasting. Daarom besteedt 

de Arbowetgeving meer en meer aandacht aan het aanpassen van de 

werkomstandigheden zélf.  

 

   a. lichamelijke belasting 

mechanische belasting  Bij mechanische belasting worden vooral de rug en de spieren 

getroffen; deze kunnen overbelast raken door het handmatig 

verplaatsen van zware materialen of het langdurig in een verkeerde 

houding staan of zitten.  

 

   De belasting die werknemers te verduren krijgen kunnen statisch of 

dynamisch van aard zijn: 

 statisch: de spieren zijn aanhoudend aangespannen, 

bijvoorbeeld door dragen of staan. Het gevolg is dat de 

doorbloeding van de spieren vermindert, waardoor 

gevoelloosheid optreedt.  

 

Wist je dat… 

... bij te water raken snelle hulp ter plaatse vaak het enige 

redmiddel is? 
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Afvalstoffen worden niet meer afgevoerd, waardoor 

chronische vermoeidheid optreedt in combinatie met spierpijn 

of kramp. 

 dynamisch: de belasting die word veroorzaakt door beweging 

van spieren, door aanspannen en ontspannen, bijvoorbeeld 

duwen, trekken en tillen. Als dit op een juiste wijze gebeurt 

zal men moe worden, een gezonde reactie. Bij overbelasting 

zullen vermoeidheid en spierpijn ontstaan, met kans op letsel 

aan het hart, de spieren en gewrichten. 

 

RI&E    In de Risico-Inventarisatie & Evaluatie zal expliciet aandacht moeten 

worden besteed aan problemen op het gebied van fysieke belasting. In 

het plan van aanpak (PvA) zullen hiervoor concrete oplossingen 

moeten worden aangegeven; deze moeten erop gericht zijn om fysieke 

belasting zo veel mogelijk te voorkomen, bijvoorbeeld door het 

invoeren van rustpauzes ter voorkoming van overbelasting. 

 

lichamelijke belasting  Een verkeerde werkhouding, de bewegingen die moeten worden 

gemaakt en de zwaarte van het werk zijn factoren die invloed hebben 

op de lichamelijk belasting. Daarom moet het ontstaan van klachten 

zoveel mogelijk worden beperkt. Om een indruk te krijgen van 

wanneer schadelijke gevolgen al op kunnen treden volgt hieronder 

een tabel met maximale waarden, waarbij min of meer wordt 

aangenomen dat dit geen ernstige klachten zal opleveren.  

 

werkhouding mogelijke oplossing 

op één been staan opheffen, zitten, lopen, mechaniseren 

bukken hefsteigers, tilhulpen, schragen 

gebukt staan werkhoogte aanpassen 

geheven schouders werkhoogte aanpassen 

getordeerde rug draaien op voorvoet, werkhoek < 30º 

   tabel: fysieke belasting bij 1 x per 1½ minuut en maximaal 8 minuten 

 

    Uit bovenstaande tabel kunnen we opmaken dat repeterende 

bewegingen een extra grote belasting geven op het menselijk lichaam; 

denk maar aan RSI en de zogenaamde tennisarm. Toch kan iemand 

die zich aan bovenstaande regels houdt ook gezondheidsklachten 

evenwicht   krijgen. Het gaat erom dat het lichaam evenwichtig wordt belast. Het 

is net als met sporten: je kunt niet alleen je buikspieren oefenen, ook 

de rugspieren moeten worden getraind. 

overbelasting rug  Door eenmalige of langdurige overbelasting van de rug kan men 

onder andere de volgende klachten oplopen: hernia, wervel-

verschuivingen, ischias en spit. Spit is een verzamelnaam voor 

spierklachten in de rug. De oorzaak kan liggen in het vaak vertillen of 

door plotselinge bewegingen. Als men moe is en er sprake is van 

snelle afkoeling van de spieren loopt men hierbij extra risico. 
 

    b. tillen 

risico bij tillen   De mate van negatieve gevolgen bij handmatig tillen is mede 

afhankelijk van de horizontale afstand tussen het lichaam en de last,  

net als de verticale afstand tussen de last en de grond.  
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    Ook maakt het uit of de last meerdere keren (frequentie) over een 

kleine of grote afstand verplaatst moet worden. Als het bovenlichaam 

gedraaid is ten opzichte van het onderlichaam kun je veel minder 

tillen; je loopt dan extra gevaar op rugletsel. Hoe groter het 

contactoppervlak van de handen op de last, hoe meer grip je hebt. Ten 

slotte moet je letten op het gewicht en de afmeting van de last in 

relatie tot het zwaartepunt. 

 

    De belastbaarheid bij tillen verschilt per persoon; de één is fysiek 

beter in staat om te tillen dan de andere. Om dit goed te organiseren 

is het nodig dat de werknemers hun eigen tempo bepalen! Las korte 

pauzes in en verdeel de tilwerkzaamheden over meerdere mensen. In 

het bijzonder moet je hierbij letten op zwangere vrouwen; zij mogen 

in de laatste drie maanden van hun zwangerschap helemaal geen 

lasten tillen. 

 

maatregelen   Als (vertegenwoordiger van de) werkgever moet je maatregelen 

treffen om tillen zoveel mogelijk te voorkomen. Lukt dat niet, dan 

moet je passende hulpmiddelen beschikbaar stellen en laten 

gebruiken. Hierbij dien je een goede training en instructie te 

verzorgen. Er moet extra gezondheidstoezicht zijn indien het risico op 

rugletsel aanwezig is. 

 

    c. houding 

    Bij de werkhouding is het dus belangrijk om statische belasting te 

voorkomen. Daarom is het belangrijk dat je regelmatig wisselt van  

wisselen van houding  houding: lopen, staan, zitten. Bij zitten moet je naast het wisselen van 

zithouding ook zorgen voor een optimale zithouding; hiermee 

bedoelen we dat er een goede ondersteuning is van de bovenbenen op 

het zitvlak van de stoel. Ook moet de stand van de rug goed zijn. 

Daarnaast is het belangrijk de schouders zoveel mogelijk te ontlasten, 

dit kan bijvoorbeeld door middel van armsteunen.  

staan ipv zitten  Er zijn een aantal situaties waarbij het de voorkeur heeft om staand te 

werken in plaats van zittend. Het is dan raadzaam om een stasteun te 

gebruiken; deze ontlast benen en voeten omdat het lichaamsgewicht 

wordt opgevangen. Dit geldt bij de volgende situaties: 

 onvoldoende beenruimte 

 als er krachten groter dan 45 N (=4,5 kg) worden gebruikt 

 bij het ver/hoog/laag reiken van het lichaam 

 als er vaak van de werkplek moet worden opgestaan 

 als er neerwaartse krachten moeten worden uitgeoefend 

 

    d. werkklimaat 

werkcomfort   Als het gaat over de mate van prettig werken spreken we van 

werkcomfort. Dit hangt van een aantal factoren, zoals de kleding die 

men draagt, de inspanningen die moeten worden verricht en de 

klimatologische omstandigheden. Met klimatologische 

omstandigheden bedoelen we de omgevingstemperatuur, 

stralingswarmte, luchtvochtigheid en hinderlijke luchtbewegingen 

(zoals tocht).  

 

 



Hoofdstuk 5 – Persoonlijke beschermingsmiddelen  VOL - VCA 

  

 

  16 

 

beheersmaatregelen  Om medewerkers comfortabel te laten werken is het belangrijk om de 

temperatuur behaaglijk en zo gelijkmatig mogelijk te houden; ook  

moeten hinderlijke luchtbewegingen worden voorkomen. Als mensen 

hier toch aan blootgesteld moeten worden is het zaak de 

blootstellingduur te beperken en indien nodig specifieke PBM 

(kleding) te verstrekken. Tenslotte is het belangrijk om de 

vochtbalans op peil te houden; medewerkers dienen voldoende te 

drinken, zeker in een warme omgeving. 

 

    e. mentale belasting 

factoren mentale belasting Naast lichamelijke belasting moet je ook letten op de mentale 

belasting van de medewerkers. Je moet hierbij denken aan 

bijvoorbeeld werkdruk en stress. Als mensen niet goed in hun vel 

zitten zal dit negatieve gevolgen hebben voor hun gezondheid. Tevens 

moet het werk mogelijk zijn binnen de kaders van de 

Arbeidstijdenregeling. Structureel overwerk is niet gezond! Ook moet 

je mensen een taak geven die past bij hun capaciteiten. Een goede 

relatie tussen de collega’s onderling en met leidinggevenden is van 

groot belang. Je hoeft geen vrienden te zijn, maar het is wel 

bevorderlijk als je goed met elkaar door een deur kunt. Ten slotte kun 

je bij mentale belasting denken aan fysische arbeidsomstandigheden, 

infrastructuur (woon-werkverkeer) en uitrusting. 

Wist je dat… 

... privéomstandigheden ook een rol spelen bij de maximale 

belastbaarheid van werknemers? 
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  1. Inleiding 

    Enkele jaren geleden liep een onderhoudsklus op een Duitse 

luchthaven niet zo goed af. Tijdens laswerkzaamheden was brand 

ontstaan in een gebouw; als gevolg van enorme rookontwikkeling 

door de brand moest de luchthaven een aantal uren gesloten worden. 

De schade qua vertragingen en het gevaar dat de passagiers liepen 

was enorm groot. De gevolgen van onoplettendheid of een foutje 

tijdens werkzaamheden kunnen verder reiken dan alleen je eigen 

werkplek. 

 

Dit hoofdstuk gaat over bijzondere omstandigheden waaronder je 

soms je werk in de bouw moet verrichten. Met het een heb je wellicht 

meer te maken dan het ander. We behandelen de volgende 

onderwerpen: 

 

*   Werken in de petrochemie 

Het werken in de petrochemie 

komt vervolgens aan de orde. 

In deze industrie (bijvoorbeeld 

bij DSM, Shell of Tata Steel) 

gelden aanvullende regels voor 

de veiligheid omdat er gewerkt 

wordt met gevaarlijke stoffen. 

Meestal gaan de 

productieprocessen gewoon 

door tijdens 

onderhoudswerkzaamheden. 

De gevolgen van een ongeval 

kunnen daar veel groter zijn; ook is er vaak sprake van brand- en 

explosiegevaar in deze tak van industrie. 

 

*   Werken in besloten ruimten 

Het werken in besloten ruimten komt daarna aan de orde. De meeste 

bouwvakkers hebben daar weinig ervaring mee. Je kunt bij een 

besloten ruimte denken aan kruipruimten, maar ook aan opslagtanks, 

silo's en rioolbuizen. 

 

*   Werken met elektriciteit 

We bespreken de gevaren van elektriciteit en elektrocutie. Op de 

bouw gebruiken we dagelijks allerlei materieel waar stroom op staat; 

we lopen daardoor risico’s m.b.t elektrocutie. 

 

*   Brand en explosie 

Hopelijk maak je nooit een explosie of brand mee. Brand- en 

explosiegevaar ligt in het dagelijks leven altijd op de loer; in de bouw 

is er echter sprake van een verhoogd risico. Om brand en explosies te 

voorkomen kun je een aantal eenvoudige maatregelen treffen. Daar 

zullen we in dit hoofdstuk uitgebreid op ingaan; daarnaast komt aan 

de orde hoe je dient te handelen als die wel zijn ontstaan. 
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“Nul is het doel. In Shell worden veel taal gesproken, maar overal 

kent men ‘Goal zero’; het doel dat alle werk gebeurt zonder ongeval, 

vervuiling of externe klachten. Wie na een maand geen fouten heeft 

gemaakt, mag zijn gele veiligheidshesje ruilen voor een oranje 

exemplaar, bewijs dat de ‘veiligheidspuberteit’ voorbij is”. 
    Bron: Shell Venster, december 2010 
   

    2. Veiligheidsregels  

    De veiligheidsregels bij bedrijven kun je verdelen in algemene en 

specifieke veiligheidsregels. 

 

    2.1 Algemene veiligheidsregels 

bedoeld voor iedereen  Voor iedereen op de bouw gelden de algemene veiligheidsregels. Dus 

niet alleen het eigen personeel, ook uitzendkrachten, bezoekers en het 

personeel van onderaannemers moeten zich aan deze regels houden. 

 

gebruik   Voor deze algemene veiligheidsregels geldt dat ze: 

 schriftelijk zijn vastgelegd 

 aan iedereen die voor het eerst op de locatie komt worden 

verteld / gegeven 

 duidelijk en eenduidig zijn 

 ook anderstaligen moeten het kunnen begrijpen 

 

hebben betrekking op  Deze algemene veiligheidsregels gaan bijvoorbeeld over: 

 dat je je moet aan- en afmelden 

 de verkeersregels die gelden op het terrein 

 hoe je moet handelen bij calamiteiten 

 welke soorten afval worden gescheiden 

 bij wie je ongevallen, brand en incidenten moet melden 

 

    2.2 Specifieke veiligheidsregels 

    In bijvoorbeeld de petrochemie is vaak sprake van bijzondere 

omstandigheden; het uitvoeren van je werk in zulke omstandigheden 

brengt een verhoogd risico met zich mee. Daarom 

specifieke regels  worden daar, naast de algemene, ook specifieke veiligheidsregels 

opgesteld. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan: 

1. het betreden van een besloten ruimte 

2. het werken op hoogte 

3. warm/heet werk 

4. Graafwerkzaamheden 

5. Explosiegevaarlijke omgeving 

 

Specifieke veiligheidsregels kunnen gaan over bijvoorbeeld het 

gebruik van PBM en specifieke arbeidsmiddelen of het toepassen van 

afscherming, ventilatie, signalering of markering. De regels moeten 

duidelijk (ook voor anderstaligen!) en eenduidig zijn; ze moeten 

beschikbaar zijn voor de betreffende medewerkers. Ook is het 

belangrijk dat de werknemers een toelichting krijgen en dat getoetst 

wordt of ze de regels hebben begrepen. 
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2.3 Werkvergunning 

Bij petrochemische bedrijven zijn het niet alleen de werkzaamheden 

die risico’s met zich meebrengen; je kunt ook met gevaarlijke 

productieprocessen of installaties te maken krijgen. Je kunt hierbij 

denken aan machines die een hoge temperatuur hebben of leidingen 

waar giftige stoffen in zitten. 

 

   Bij een werkvergunning (niet wettelijk, de opdrachtgever bepaalt) zijn 

3 groepen personen betrokken: de vergunningverstrekker, de 

vergunninghouder en de operationele medewerkers. Met de laatste 

groep bedoelen we de mensen die werken met hun  

rechten en plichten handen. Hieronder volgen hun rechten en plichten bij de 

werkzaamheden: 

 

   Vergunningverstrekker (= opdrachtgever) 

 controleert of de installatie kan worden vrijgegeven 

 ondertekent de vergunning 

 spreekt de vergunning door met de vergunninghouder 

 verricht indien nodig metingen 

 zorgt voor afstemming en coördinatie tussen verschillende 

partijen 

 

   Vergunninghouder (= leidinggevende) 

 geeft uitleg aan de operationele medewerkers 

 ondertekent de vergunning 

 ziet er op toe of er volgens de vergunning wordt gewerkt 

 zorgt ervoor dat de vergunning ter plaatse is 

 

   Operationele medewerkers zijn verplicht om  

 zich op de hoogte stellen van de inhoud van de vergunning 

 zich te houden aan de voorwaarden en maatregelen uit de 

vergunning 

 alléén te ondertekenen als ze gerechtigd zijn 

 mogen alleen werken met een geldige vergunning 

 moeten letten op de geldigheidsduur 

 

akkoord met inhoud Met het ondertekenen van de vergunning geeft men aan dat men 

akkoord is met de inhoud van de vergunning. 

 

plichten leidinggevenden De leidinggevende van de operationele medewerkers heeft een aantal 

verplichtingen: 

 alle maatregelen van te voren grondig doorspreken 

 ervoor zorgen dat de vergunning op de werkplek aanwezig is 

 controleren of de door de verstrekker en houder genomen 

maatregelen getroffen zijn 

 

opleiding / toelichting Vaak heb je voor zulke werkzaamheden een specifieke opleiding 

nodig of moet je een extra toelichting bij de taken krijgen. 

   In die gevallen heb je vaak een bepaalde vergunning nodig, de 

zogenaamde aanvullende werkvergunning.  
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specifieke vergunningen Zo’n aanvullende werkvergunning kan nodig zijn voor: 

 het betreden van een besloten ruimte 

 brandgevaarlijk werk zoals lassen en slijpen (soms wordt dit  

een vuurvergunning of heetwerkvergunning genoemd) 

 graven in vervuilde grond of in grond waarin leidingen liggen 

 werken aan of bij gevaarlijke stralingsbronnen 

 hijswerkzaamheden bij installaties 

 als bij slopen asbest vrij kan komen 

 werken met gevaarlijke stoffen 

 werken op hoogte 

 

doel vergunning Het hangt van de opdrachtgever af of er gewerkt wordt met 

werkvergunningen. Het doel van een algemene vergunning is om er 

zeker van te zijn dat er overleg plaats vindt voordat aan de 

werkzaamheden wordt begonnen. Dus de opdrachtgever moet formele 

toestemming geven dat je de werkzaamheden mag uitvoeren. 

functie vergunning Het is nodig in zulke situaties goed te weten wat iedereen doet! De 

functies van de werkvergunning zijn:  

 overleggen met iedereen die bij het werk betrokken is 

 het maken bindende afspraken maken met alle betrokkenen 

 de voorwaarden om te werken moeten worden vastgelegd 

 vóór aanvang van de werkzaamheden moet er toestemming 

zijn verleend 

 

inhoud vergunning In de werkvergunning worden de specifieke risico’s genoemd; aan de 

hand van de deze lijst worden maatregelen voorgeschreven. De 

werkvergunning bestaat uit vier onderdelen: 

 

1. De gevraagde werkzaamheden. Hierin staat 

 wat de werkzaamheden inhouden 

 hoe en waar de werkzaamheden plaatsvinden 

 

2. Maatregelen (voorgeschreven door verstrekker). Hierin staan 

 de maatregelen om veilig te kunnen werken 

 maatregelen voor het veiligstellen, bijvoorbeeld vergrendelen 

 maatregelen voor het detecteren van omstandigheden die  

risico’s kunnen vormen 

 

3. Maatregelen (te nemen door de operationele medewerker). 

 

4. Ondertekening 

 

doel vergunning Een werkvergunning zorgt er dus voor dat alle betrokken partijen 

volledig op de hoogte worden gesteld en weten wat hun taken en 

verantwoordelijkheden zijn. Het staat op schrift, het is toegelicht aan 

de betrokkenen en de vergunning is ondertekend.  
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   2.4 Heetwerkwacht 

taken brandwacht De taken van de heetwerkwacht/brandwacht zijn volgens de 

heetwerkvergunning: 

 preventieve acties om brand te voorkomen 

 toezien op de eisen uit de heetwerkvergunning 

 inschakelen van hulpdiensten bij het ontstaan van brand 

 een beginnende brand blussen tot de aankomst van 

brandweer/interventieploeg 

 eerste hulp toepassen 

aangepaste opleiding De eis die aan een heetwerkwacht wordt gesteld is dat degene hier een 

aangepaste opleiding voor heeft genoten.  

 

   2.5 Steekflenzen 

Als schoonmaak- en inspectiewerkzaamheden of reparaties moeten 

worden uitgevoerd kan het nodig zijn om steekflenzen te gebruiken. 

Ook bij het spoelen, gasvrij maken of uitstomen van leidingen kunnen 

ze worden gebruikt. Een andere toepassing is het vervangen van 

afsluiters en apparatuur op leidingen die producten vervoeren. 

 

functie   Steekflenzen worden naast de normale systeemafsluiters 

gebruikt. Een steekflens is een metalen plaat die tussen een 

flensverbinding kan worden bevestigd; ze worden gebruikt als extra 

afsluiters van toevoerleidingen naar vaten, tanks of installaties. 

 

Ze kunnen worden gebruikt wanneer besloten ruimten moeten worden 

betreden en men er zeker van wil zijn dat er geen stoffen binnen- 

voorkom binnendringen dringen via de verschillende leidingen. Bij ‘lege’ leidingen bestaat 

gevaarlijke stoffen het gevaar dat er nog wel brandbare gassen in kunnen zitten; daarom 

moeten leidingen worden afgeblind of losgekoppeld. 

   Om de veiligheid te vergroten moet het plaatsen van steekflenzen zo 

dicht mogelijk bij de te isoleren apparatuur gebeuren; dit voorkomt dat 

gassen die zich nog in de leidingen bevinden in de ruimte stromen, 

met alle gevolgen van dien. 

 

3. Werken in besloten ruimten 

Kruipruimtes en opslagtanks zijn in de bouw de voorbeelden van 

besloten ruimten. Maar ook inspectieruimten bij bruggen en 

viaducten, kelders en putten kunnen besloten ruimten zijn. 

kenmerken   Er zijn een aantal zaken kenmerkend voor een besloten ruimte: 

 nauwelijks natuurlijke ventilatie 

 slecht verlicht 

 moeilijk toegankelijk 

 slechte vluchtmogelijkheden 

 nauw, klein, nat, glad, weinig bewegingsruimte 

 niet bedoeld voor verblijf van personen 

 leidingen en kabels zitten op onverwachte plaatsen 

Deze zaken maken het werken in zulke ruimten moeilijk; je kunt je 

soms nauwelijks bewegen. Kleine concentraties van bepaalde 

gevaarlijke of giftige stoffen kunnen al gevaarlijk zijn. Bovendien 

moet je kunstlicht gebruiken. 
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Schaars verlichte kruipruimte met leidingen en water op de bodem 

 

besloten ruimten  Bij besloten ruimten kun je denken aan: 

 kruipruimten en liftschachten 

 riolen en leidingen 

 opslagreservoirs en opslagtanks 

 lastentjes bij diepe uitgravingen of vervuilde grond 

 

    3.1 Risico’s van het werken in besloten ruimten 

 

a. Brand- en explosiegevaar 

In ruimten waar explosiegevaar bestaat moeten regelmatig 

controlemetingen worden uitgevoerd, door een deskundig persoon 

welteverstaan. Omdat er meestal weinig ventilatie is wordt de 

onderste explosiegrens snel bereikt. Om veilig te werken moet je 

onder de 10% van de onderste explosiegrens blijven; als deze waarde 

bereikt wordt geeft het meetapparaat een waarschuwingssignaal. 

Besloten ruimten zijn soms gevuld geweest met brandbare 

vloeistoffen of gassen, zoals in tanks en ketels. Dampen van deze 

brandbare stoffen kunnen door onvoldoende ventilatie in de besloten  

moeilijk te ventileren  ruimte blijven hangen; een kleine ontstekingsbron kan in zo’n situatie 

al een brand of een explosie veroorzaken. Elektrisch materieel kan  

las- en snijwerkzaamheden een ontstekingsbron zijn. Ook bij het verwijderen van roestlagen kan 

brand ontstaan. 

 

b. Verstikkingsgevaar 

In besloten ruimten loop je kans om te stikken omdat er een tekort  

zuurstoftekort  aan zuurstof kan zijn door aanwezigheid van inert gas. De zuurstof 

die je nodig hebt om te ademen kan uit de besloten ruimte zijn 

verdreven of verbruikt zijn. Zuurstof kan verbruikt zijn door 

roestvorming, bijvoorbeeld in een opslagtank. Tijdens het roesten 

wordt er namelijk zuurstof aan de lucht onttrokken, waardoor het 

zuurstoftekort ontstaat. 

Te weinig zuurstof kunnen wij niet met onze neus niet waarnemen. 

Kenmerkend voor een zuurstoftekort is dat je eerst last krijgt van 

slappe spieren; daarna raak je buiten bewustzijn. 
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Het zuurstofgehalte in een besloten ruimte moet daarom eerst goed 

gemeten worden. Het minimale zuurstofpercentage moet 19% zijn. 

Daarnaast moet je voor het betreden van een besloten ruimte meten of  

grenswaarde  de concentratie van giftige gassen, dampen en stoffen lager is dan de 

grenswaarde. Wat de grenswaarde inhoudt kun je terugvinden in 

hoofdstuk 3.  

Als je alle voorgaande dingen hebt gecontroleerd mag je in principe 

een besloten ruimte zonder adembeschermingsmiddelen binnengaan. 

Wel moet je zorgen voor een goede, adequate luchtverversing.  

regelmatig opnieuw  Ook moet je regelmatig de lucht in de ruimte (laten) meten; deze 

meten    metingen moeten worden uitgevoerd door een deskundig persoon. Er 

moet op meerdere plaatsen gemeten worden; afhankelijk van het 

risico wordt er periodiek of continu gemeten. 

persoonlijke beschermings- Indien onvoldoende zuurstof aanwezig is is het gebruik van  

middelen   filtermaskers niet toegestaan; je moet dan onafhankelijke 

adembescherming dragen (zie hoofdstuk 5). 

 

c. Vergiftigingsgevaar 

Giftige dampen die buiten besloten ruimten niet zo snel tot 

vergiftiging leiden kunnen dat wel in een afgesloten ruimte; de 

concentratie komt dan boven de grenswaarde uit. Voorbeelden 

hiervan zijn giftige of bedwelmende gassen en dampen in rioolputten 

en kruipruimten. In riolen kunnen concentraties van giftige gassen als 

waterstofsulfidegas of zwavelwaterstofgas voorkomen 

    Deze gassen verdoven je zenuwen; je wordt dan niet gewaarschuwd 

door hun geur. Je kunt er echter wel in enkele minuten dood aan gaan. 

Daarom moet je besloten ruimten goed ventileren. Als dat niet 

mogelijk is moet je adembeschermende middelen gebruiken. 

 

d. Elektrocutiegevaar 

Omdat het vaak vochtig is in besloten ruimten kan elektrisch 

gereedschap onder stroom komen te staan. Elektrische apparaten moet 

je daarom vooraf op de juiste wijze spanningsvrij (laten) maken. 

Door de slechte ventilatie in een besloten ruimte wordt je 

lichaamstemperatuur hoger; daardoor ben je vochtiger en is er meer 

geleiding. 

veilige spanning:  In een besloten ruimte met geleidende wanden mag je daarom alleen  

    werken met ‘veilige spanning’ werken. Dit geldt ook voor 

looplampen. Lampen voor kruipruimten hebben een klasse III 

aanduiding; hierover wordt meer verteld in hoofdstuk 8. 

 

e. Gevaar voor bewegende delen 

In ketels, tanks en inspectieruimten onder bruggen en sluizen bestaat 

het gevaar voor bewegende delen waartussen je bekneld kunt raken. 

Een voorbeeld hiervan is een roerwerk dat onverwachts begint te 

draaien. Dit kan leiden tot de dood. Daarom moet een deskundige de 

bewegende delen buiten bedrijf laten stellen én vergrendelen. 

 

f. Gebruik gas en zuurstofflessen 

Als je in een besloten ruimte met gas- of zuurstofflessen gaat werken  

zuurstof en gas  moet je extra veiligheidsmaatregelen nemen.  
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    Je moet de slangen vooraf controleren op mogelijke lekken. De 

gasflessen moet je altijd buiten de ruimte plaatsen. Tijdens pauzes en 

aan het einde van de werkzaamheden moeten ook de branders en 

slangen buiten de ruimte worden geplaatst. 

 

g. Lassen en snijden 

Als je in een besloten ruimte gaat lassen of snijwerkzaamheden 

lassen en snijden  uitvoeren moet je extra veiligheidsmaatregelen nemen. Alle brandbare 

stoffen moeten worden weggehaald of, als dat niet kan, afgedekt 

worden. Je moet blusmiddelen binnen handbereik hebben. Bij lassen 

moet je plaatselijke afzuiging hebben om de lasdampen af te voeren. 

Bij elektrisch lassen moet je een veilige spanning gebruiken om te 

voorkomen dat je onder stroom komt te staan. 

 

h. Verf 

Bij het schilderen/verf spuiten in een besloten ruimte moet je altijd  

verf    onafhankelijke adembescherming gebruiken. Tevens moet voor goede 

mechanische ventilatie in de ruimte worden gezorgd; die ventilatie 

moet tot een aantal dagen na de werkzaamheden aanblijven. Alle 

apparaten moeten worden geaard in verband met statische 

elektriciteit. Ten slotte moet je de ruimte niet afsluiten voor zuurstof, 

anders kan de verf niet hard worden. 

 

    3.2 Eisen voor werken in besloten ruimte 

Er zijn eisen waaraan je moet voldoen om in een besloten ruimte te 

kunnen werken: 

 je mag nooit alleen werken in een besloten ruimte. Je moet  

> 18 jaar  minstens 18 jaar oud zijn 

 leidingen die op de ruimte zijn aangesloten moeten 

 afgeblind of losgekoppeld zijn 

    de toezichthouder moet bij de toegang van de ruimte staan 

en contact met jou onderhouden 

toezichthouder   als jij in gevaar komt kan de toezichthouder hulpverleners 

alarmeren 

    de toezichthouder controleert de ventilatie 

gehoorbescherming  gebruik gehoorbescherming, afhankelijk van de 

werkzaamheden 

reddingslijn   je moet een reddingslijn dragen, tenzij dit gevaar oplevert 

    waarschuwingsborden ‘Verboden voor onbevoegden’ 

zo kort mogelijk   blijf altijd zo kort mogelijk in een besloten ruimte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Een driepoottakel (bok) met redlijn. 
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Kortom, voor het werken in een besloten ruimte moet je goed op de 

hoogte zijn van de risico’s die we net hebben besproken. Je moet 

weten welke gevaarlijke stoffen er zijn en hoe persoonlijke 

beschermingsmiddelen werken. Verder dien je op de hoogte te zijn 

van de alarmprocedure. 

 

4. Werken met elektriciteit (theorie) 

Ongelukken met elektriciteit gebeuren meestal door het aanraken van 

leidingen of machines die niet goed geïsoleerd zijn; we noemen dit 

elektrocutie  elektrocutie. Het letsel als gevolg van elektrocutie hangt af van de 

volgende factoren: 

 de weg die de stroom door het lichaam aflegt 

 de stroomsterkte 

 de tijdsduur van de stroomdoorgang 

 de spanning en stroom 

 je lichamelijke conditie 

 

 
Elektrocutiegevaar 
 

invloed stroomsterkte Hierboven werd gesproken over stroomsterkte. De volgende factoren 

zijn van invloed bij de stroomdoorgang door je lichaam: 

 spanning 

 vochtigheidsgraad van je huid 

 de dikte van je huid 

 het aanrakingsoppervlak (hoe groter hoe erger) 

 weerstand van de plaats waar je je bevindt 

 

weerstand  De weerstand van de plaats waar je staat is hoger als je op een 

linoleum vloer of rubbermat staat; er komt dan minder stroom door je 

lichaam. Terwijl er juist meer stroom door je lichaam gaat als je op 

een stenen-/betonvloer of in de modder (aarde) staat. 

 

schrikreactie  Het aanraken van stroom geeft soms maar een kleine schok. Toch kun 

je als je op een ladder staat, als gevolg van de schrik, vallen en iets 

breken. We noemen dat secundair letsel. 

 

30 mA   Als je onder een elektrische stroom van 30 mA of meer komt te staan 

kan dat de grote gevolgen hebben op je lichaam. Je bloeddruk stijgt, 

je hartslag wordt onregelmatig, je kunt bewusteloos raken, 

verkramping treedt op en in het ergste geval is er sprake van 

hartkamerfibrillatie (je hart stopt met pompen). 
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minder gevaarlijk Gelijkspanning is minder gevaarlijk dan wisselspanning; daarom moet 

je in vochtige ruimten gebruik maken van 120 Volt gelijkspanning of 

van maximaal 50 Volt wisselstroom. Wel is het zo dat gelijkspanning 

bij kortsluiting een grotere vlamboog veroorzaakt! 

 

dubbel geïsoleerd Gebruik altijd dubbel geïsoleerd materieel. Belangrijk is om te 

controleren of de verlengkabel geschikt is voor het vermogen van de 

aan te sluiten apparaten. Als je buiten aan het werk bent moeten 

kabelhaspels voorzien zijn van klepjes; dit voorkomt dat er regen in 

loopt. Kabels en snoeren, waarvan het isolatiemateriaal door slijtage 

of doorsnijden is beschadigd, moet je direct vervangen. 

 

kortsluiting  Kortsluiting ontstaat als twee onder verschillende spanning staande 

delen direct met elkaar in contact komen. Bijvoorbeeld als je een niet 

geïsoleerde schroevendraaier in een wandcontactdoos stopt. Bij 

kortsluiting kun je geraakt worden door rondvliegende delen; soms 

kun je zelfs weggeslingerd worden doordat een drukgolf ontstaat. 

 

vlamboog  Als de spanning tussen delen (bijvoorbeeld stroomdraden) te hoog 

wordt spreken we van een vlamboog; dit is afhankelijk van de 

stroomsterkte. Een vlamboog kan dus ook het gevolg van korstsluiting 

zijn. Bij lassen wordt dit verschijnsel bewust opgewekt. Als je in 

aanraking komt met een vlamboog kun je ernstige verwondingen 

oplopen; ook kan zo’n vlamboog brand veroorzaken. 
vlamboog,(Wikimedia) 

 

leek   Als je niet elektrotechnisch deskundig bent wordt je een leek 

genoemd; dat betekent dat zo iemand niet mag werken aan of in de 

omgang met onder spanning staande elektrische installaties. 

VOP   Iemand die voldoende is geïnstrueerd door een vakbekwame persoon 

noemen we een Voldoende Onderricht Persoon. Hij is in staat om 

gevaren te voorkomen die door elektriciteit veroorzaakt kunnen 

worden. Hij mag daarom zorgvuldig omschreven werkzaamheden 

uitvoeren, indien hij daarvoor aantoonbaar instructie heeft 

ontvangen; daarbij moet hij wel onder regelmatig toezicht werken. 

Voor elektrotechnische werkzaamheden met meer diepgang zijn 

verdergaande bevoegdheden noodzakelijk; deze werkzaamheden 

kunnen alleen worden uitgevoerd door een vakbekwaam persoon. 

 

   Statische elektriciteit 

statische elektriciteit Als je een voorwerp aanraakt en je voelt een schokje is dit statische 

elektriciteit. De definitie hiervan is: bij statische elektriciteit is de 

opbouw van elektrische spanning anders dan in reguliere 

elektriciteitssystemen. 

 

situaties  Er zijn heel wat situaties waarin statische elektriciteit op kan treden: 

 wrijven over kunststof 

 wrijving door kleding over de huid 

 bij drijfriemen 

 bij sommige vloeistoffen bij stroming door kunststof leidingen 

of roeren in de vloeistof 



Hoofdstuk 6 – Bijzondere omstandigheden  VOL - VCA 

 

  

 

  11 

Bij fatale brand op bouwproject Korea 

vallen 25 doden 
SEOEL - Een brand in een in aanbouw zijnd koelhuis in Pusan in het 

zuiden van Zuid-Korea heeft vijfentwintig bouwvakkers het leven 

gekost. Tien personen raakten zwaar gewond, melden politie en 

brandweer. 

Volgens ooggetuigen volgde de brand op een explosie op de zesde of 

zevende verdieping. Toen de brand uitbrak, waren er ongeveer 

tweehonderd mensen aan het werk in het gebouw.  

De politie denkt dat de explosie en de brand het gevolg zijn van 

laswerkzaamheden in een ruimte die net was geschilderd. De verf-

dampen zouden door de hitte zijn ontploft. (ANP) 

 
Bron: Cobouw, 6-11-98 

 

 bij verf spuiten 

 bij pneumatisch (via luchtdruk) transport van poeders en 

korrels, bijvoorbeeld in mengers, weegbunkers of tankauto’s 

 opstijgende damp- of gasbellen; zij veroorzaken turbulentie 

 lopen over een kunststof vloerbedekking 

 

gevaren  Het gevaar van statische elektriciteit is dat er bij ontlading 

vonkoverslag kan ontstaan. In een ruimte waar brandgevaarlijke 

gassen aanwezig zijn is dat natuurlijk heel gevaarlijk. Een ander 

gevaar is dat gevoelige elektronische apparatuur kapot kan gaan door 

statische ontlading. 

 

maatregelen  De volgende maatregelen kun je nemen om het ontstaan van statische 

elektriciteit voorkomen: 

 pijpleidingen, apparatuur en tanks aarden 

 de valhoogte van een product in een opslagtank beperken 

 de stroomsnelheid te beperken 

 bij het aarden zoveel mogelijk aansluiten op het bestaande 

aardleidingnet 

 antistatisch schoeisel (schoenen, laarzen) en antistatische 

kleding dragen 

 

5. Brandgevaar 

In de inleiding hebben we al genoemd dat er in de bouw een verhoogd 

risico op brand is. Dit valt te verklaren door het feit dat op een 

bouwplaats vaak vuur of vonken voorkomen, bijvoorbeeld bij las- en 

brandgevaarlijke situaties slijpwerkzaamheden, maar ook bij werkzaamheden van dakdekkers. 

Daarnaast liggen vaak brandgevoelige, chemische stoffen op een 

bouwlocatie, zoals verfproducten. Wanneer bouwwerkzaamheden in 

de buurt van gevaarlijke stoffen plaatsvinden, bijvoorbeeld bij een 

chemische fabriek, kun je je voorstellen dat er extra explosiegevaar is. 

En door een explosie is er weer kans op instortgevaar. 

In het artikel hierna kun je lezen over een fatale brand die 

waarschijnlijk het kwalijke gevolg was van laswerkzaamheden: 
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a. Hoe ontstaat een brand? 

Bij een brand reageert een brandbare stof met zuurstof en komt er  

brandbaarheid van stoffen warmte vrij. Brandbare stoffen zijn eigenlijk overal aanwezig; ze 

kunnen in vaste, vloeibare en gasvorm voorkomen. 

    Om een reactie tussen de brandbare stof en zuurstof op gang te 

brengen moet eerst een bepaalde temperatuur worden bereikt, de  

ontstekingsenergie   zogenaamde ontstekingenergie, ook wel ontstekingstemperatuur  

    genoemd, die ontstaat door de ontstekingsbron. Voorbeelden van  

ontstekingsbron  ontstekingsbronnen zijn open vuur, roken of elektrische vonken  

    (bijvoorbeeld door kortsluiting). 

 

    De drie factoren die nodig zijn om een brand te veroorzaken, worden  

branddriehoek   weergegeven in de zogenaamde branddriehoek: 
 

     
De branddriehoek   

 

zuurstof Het zuurstofpercentage is van wezenlijk belang. Als het 

zuurstofpercentage hoger dan 21% bedraagt is bijna iedere stof 

brandgevaarlijk.  

 

katalyse  Brand kan door bepaalde producten worden beïnvloed. Hierbij vindt 

er een reactie plaats tussen brandstof en zuurstof. Er zijn twee 

vormen: 

1. positieve katalyse: bevordert reactiesnelheid, de brand zal 

aanwakkeren; 

2. negatieve katalyse: vertraagt de reactiesnelheid, de brand zal 

vertragen. 

 

    b. brand blussen 

    Het principe van het blussen van een brand is dat één van de factoren 

uit de branddriehoek moet worden weggenomen. Ga bij blussen  

    bovenwinds staan, richt afhankelijk van het blusmiddel op de 

vlammen of op het brandende voorwerp. 

blusprincipe   De volgende belangrijkste blusprincipes kunnen we onderscheiden: 

 brandstof uitschakelen of verwijderen 

 warmte uitschakelen, door afkoeling 

 zuurstof verdringen 

 negatieve katalyse (ingrijpen in chemische reactie) 

 ontstekingsbron wegnemen 
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    Je kunt niet zomaar elk blusmiddel voor elke willekeurige brand 

gebruiken; daarom zullen we nu naar de verschillende blusmiddelen 

kijken, zodat je de juiste kunt kiezen.   

    

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

water     Water is het meest bekende en gebruikte blusmiddel. Water zorgt voor 

afkoeling. De stoom die vrijkomt bij het blussen met water geeft een 

beperkte verdringing van zuurstof.  

nadelen water   De gevaren/nadelen van het blussen met water zijn: 

 waterschade 

 elektrisch geleidend 

 heftige reactie met chemische stoffen 

 brandbare vloeistoffen spatten uit elkaar (steekvlam) 

 bij bevriezing geeft het een ijsbaan 

     

    Blus bijvoorbeeld nooit een benzinebrand met water. Benzine drijft 

op water en blijft branden. 

 

 

bluspoeders   Bluspoeders remmen de verbrandingsreactie tussen de brandbare stof 

en zuurstof; we noemen dit negatieve katalyse. Daarnaast werkt het 

zuurstofverdringend en beperkt temperatuurverlagend; hierdoor kun 

je ze in principe voor elke brandklasse (ABC) gebruiken. 

nadelen bluspoeder  Het nadeel van blussen met bluspoeder is: 

 schade; metalen en elektronica worden aangetast 

 beperkt afkoelend 

 vermindert zicht in kleine ruimten 

 vervuilt 
 

schuim    Het schuim vormt een waterachtig schuimlaagje over de brandbare 

stof en sluit de zuurstoftoevoer af. Vooral voor brandende 

vloeistoffen die lichter zijn dan water is schuim een goed middel. Ook 

zorgt schuim voor afkoeling. 

KLASSE SOORT BRAND VOORBEELDEN BLUSMIDDELEN 

A vaste stoffen 

droge 

vuurhaarden 

papier, hout, katoen, plastic en 

textiel 

water 

bluspoeder 

blusschuim 

blusdeken 

B vloeistoffen 

vette vuurhaarden 

benzine, bitumen, verf, benzine, 

olie, alcohol, rubber, parafine 

en oplosmiddelen 

bluspoeder 

blusschuim 

zand 

C gassen propaan, acetyleen, butaan en 

menthaan 

bluspoeder 

gastoevoer afsluiten 

D metalen 

 

aluminium, natrium, 

magnesium, kalium en 

legeringen van metalen 

specifiek bluspoeder 

 niet- 

geclassificeerd 

elektrische apparatuur koolstofdioxide 

aangepast schuim 

Wist je dat… 

...als je olie of frituurvet blust met water dit een 

geweldige explosie/steekvlam veroorzaakt? 
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nadelen schuim  Nadelen van blussen met schuim: 

 niet goed voor het milieu 

 geeft schade 

 gevoelig voor bevriezing 

 het gewone schuim is elektrisch geleidend 

 

koolstofdioxide  Koolstofdioxide is een zuurstofverdringend gas. Je moet daarom  

   oppassen met het gebruik van dit blusmiddel in kleine ruimtes. Ook 

koelt het de lucht af. 

nadelen koolstofdioxide De gevaren/nadelen van het blussen met koolstofdioxide zijn: 

 je hebt kans op vrieswonden door de lage temperatuur 

 het kan verstikkend werken 
 

zand   Een andere manier om de zuurstoftoevoer af te sluiten is door 

brandende stoffen met zand af te dekken. 

Het nadeel is dat zand snel aan elkaar 

koekt en hard wordt. Voordeel is dat je 

makkelijk een emmer zand bij je 

werkplek kunt zetten. 

 

blusdeken  Een eenvoudige manier om de 

zuurstoftoevoer af te sluiten is het 

gebruik van een blusdeken. Je kunt 

hiermee ook mensen die in brand staan 

blussen; je moet dan wel bij de hals 

beginnen met inwikkelen. Het is 

verstandig om thuis in je keuken een 

grote blusdeken op te hangen. Je hoeft 

zo’n deken niet te keuren en kun je hem 

meerdere keren gebruiken. Ook brand op een vlakke grond kun je met 

een blusdeken blussen. 

nadelen blusdeken De nadelen van een blusdeken zijn: 

 je moet dicht bij de brandhaard komen, daardoor loop je als 

blusser extra gevaar 

 als je de deken niet correct gebruikt blijft de persoon of het 

voorwerp branden 

 

    c. Wat moet je doen bij brand? 

    Bij het ontdekken van een brand moet je allereerst aan je eigen 

veiligheid denken (gebruik nooit een lift!). Meld de brand direct 

melden, zodat ook je collega’s van de brand op de hoogte zijn. Sluit 

ramen en deuren, zodat er niet nog meer zuurstof bij de brand komt. 

Breng mensen in veiligheid! Ook moet je weten waar de brandmelders 

en blusmiddelen zijn. Een klein brandje kun je proberen eerst zelf te 

blussen; hierbij moet je aan het volgende denken: 

 zorg steeds voor je eigen veiligheid 

 kies het juiste blusmiddel (brandklasse) 

 richt op het brandende voorwerp, niet op de vlammen 

 let op dat het vuur niet aanwakkert na het blussen 

 lukt het niet? Direct stoppen en evacueren! 
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evacuatie   Als je de werkplek moet evacueren moet daarbij als volgt worden 

gehandeld: 

 volg de gegeven aanwijzingen op 

 gebruik geen lift (bij vastzitten stik je door de rook) 

 vlucht dwars ten opzichte van de windrichting  

 begeef je naar de verzamelplaats 

 

 

    d. rook en hitte 

rook    De grootste gevaren bij brand zijn rook en hitte. Rook beperkt de 

zichtbaarheid; daarbij is het giftig en schadelijk voor je luchtwegen. 

Hitte kan de binnenkant van je longen verschroeien. De 

verbrandingsgassen zijn lichter dan lucht; zorg er daarom voor dat je 

zo laag mogelijk bij de grond blijft bij het verlaten van een brandend 

gebouw, op deze manier krijg je nog de meeste lucht en kun je nog het 

meeste zien.  

hitte    Door de hitte is het moeilijk om dicht bij de brand te komen om te 

blussen. Een ander gevaar is dat de brand producten in de omgeving 

opwarmt; sommige producten bereiken daardoor de zelfontbrandings-

temperatuur en daardoor ontvlammen ze spontaan. Ook gasflessen en 

reservoirs kunnen zo warm worden dat ze gaan scheuren en mogelijk 

zelfs ontploffen. 
 

    6. Vlampunt bij vloeistoffen 

    Het vlampunt van een brandbare stof is 

de laagste temperatuur waarbij een  

ontvlambare damp  vloeistof zoveel ontvlambare damp 

ontwikkelt dat deze in de aanwezige lucht 

met een vonk kan worden aangestoken.  

ontstekingsbron  Een damp of stof kan ontbranden of 

exploderen door een ontstekingsbron die 

ontstekingsenergie veroorzaakt. 

ontstekingsenergie  Meestal komt de ontstekingsenergie van 

een vonk die bijvoorbeeld vrij komt door 

lassen of via handgereedschap; de energie 

kan ook komen van de hoge temperatuur 

van een heet oppervlak. 

    Om het brand- en explosiegevaar van 

vloeistoffen te kunnen bepalen worden ze 

in de volgende categorieën ingedeeld: 

     
 

 

 

 

 

 

    Brand- en explosiegevaar van vloeistoffen bij verschillende temperaturen 

 

 

 

 

 

klasse brandgevaar vlampunt 

K-3 brandbaar > 55 ºC 

K-2 ontvlambaar > 21 ºC  en < 55 ºC 

K-1 licht ontvlambaar  > 0 ºC en < 21 ºC 

K-0 zeer licht ontvlambaar en kookpunt < 35 ºC < 0 ºC 
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7. Explosiegevaar bij gassen en dampen 

Voor explosieve dampen heeft men zogenaamde explosiegrenzen  

explosiegrenzen  berekend. Met explosiegrenzen (ook wel ontploffingsgrenzen 

genoemd) worden de minimale en maximale hoeveelheid gas/damp in 

de lucht bedoeld waarbij een explosie mogelijk wordt. en de hoogste 

grens bedoeld, waarbij een explosie mogelijk is.  

 

explosiegebied   Met explosiegebied bedoelen we het gebied tussen de onderste en de 

bovenste explosiegrens. 

Explosies ontstaan meestal als er sprake is van een bepaalde 

mengverhouding tussen lucht en een brandbaar gas/brandbare damp. 

In veel gevallen is daarnaast een ontstekingsbron nodig (vonk, heet 

oppervlak). De brandbare stofwolken kunnen bestaan uit poeder 

(stofexplosie) of een gas. Bij gas kan dit zijn ontstaan door 

verdamping vanaf het oppervlak van een brandbare vloeistof met een 

vlampunt lager dan de omgevingslucht; dat betekent dat bij 

verbranding de vlam zichzelf kan voortplanten.. 

 

zelfontbranding  Sommige stoffen kunnen spontaan ontbranden, zonder dat daar een 

hulpmiddel (bijv. aansteker) bij wordt gebruikt. De laagste 

temperatuur waarbij dit gebeurt, noemen we de 

zelfontbrandingstemperatuur. 

 

    a. Onderste explosiegrens (LEL) 

De onderste explosiegrens (ontploffingsgrens) wordt LEL genoemd.  

Lower Explosion Limit Dit betekent: Lower Explosion Limit. Tot de LEL is het mengsel te 

arm om explosief te zijn. Als de brandbare stof blijft verdampen kan 

een explosief of brandbaar mengsel ontstaan Om gevaar in een 

besloten ruimte te voorkomen is de ondergrens voor een explosieve 

damp vastgesteld op 10% van de LEL; in een besloten ruimte moet je 

dus onder die waarde blijven. Om dat de waarde te hoog wordt kun je 

de volgende acties ondernemen: 

 veilige opslag 

 verpakkingen zoveel mogelijk gesloten houden 

 morsen en lekkage voorkomen 

 zorgen voor voldoende ventilatie en afzuiging 

 het verdampende oppervlak zo klein mogelijk houden 

 voorkomen dat de temperatuur oploopt (vooral in de 

zomer) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   Explosiegrenzen voor luchtmengsels 

 

 

100% lucht 

te weinig 

EXPLOSIE MOGELIJK 

te veel 

 0 % lucht 

0%     gas  Brandstof 

 

Brandstof  100% gas 

  

10%           LEL          UEL  
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b. Bovenste explosiegrens (UEL) 

Upper Explosion Limit Boven de bovenste ontploffingsgrens, ook wel UEL (Upper 

Explosion Limit) genoemd is het mengsel te rijk om te kunnen 

exploderen. Er is dan in verhouding te weinig lucht. In tanks kan deze 

situatie zich voordoen. Hierbij moet ventilatie zoveel mogelijk 

worden voorkomen. De mengverhoudingen kunnen snel veranderen, 

waardoor in korte tijd explosiegevaar ontstaat. 

meetapparatuur  Deze grenzen kun je niet ruiken; je hebt hier meetapparatuur voor 

nodig. Wanneer er een vermoeden bestaat van explosiegevaar mogen 

zich in de omgeving geen ontstekingsbronnen bevinden. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

    Bron: Trouw, 11 dec 2006 

 

explosiegevaarlijk gebied Een explosiegevaarlijk gebied (zone) wordt aangeduid met 

    een geel driehoekig bord met daarin de letters Ex. 

Als je zo’n bord tegen komt weet je dat het mogelijk is dat er een 

explosief mengsel ontstaat. Daarom moeten daar speciale maatregelen 

worden genomen om te voorkomen dat er vonken ontstaan. 

    Voor werknemers die in een explosiegevaarlijke omgeving moeten 

werken gelden speciale voorschriften: 

 er moeten schriftelijke instructies aanwezig zijn voor het 

uitvoeren van de taak 

 de werknemers moeten de voorgeschreven PBM dragen 

 de arbeidsmiddelen die in de werkvergunning staan moeten 

worden gebruikt en de activiteiten moeten worden uitgevoerd 

volgens de werkvergunning 

 de werknemers moeten zich aan de specifieke voorschriften 

houden die in de werkvergunning staan 

 werknemers die in een explosiegevaarlijke omgeving moeten 

werken moeten een gepaste opleiding hebben gevolgd 

 

    Explosiegevaar is ingedeeld in zones:  

     

Classificatie Kans op explosief mengsel Type explosieve stof 

Zone 0 Zeer waarschijnlijk Gas of damp 

Zone 1 Waarschijnlijk Gas of damp 

Zone 2 Onwaarschijnlijk Gas of damp 

Zone 20 Zeer waarschijnlijk Stof 

Zone 21 Waarschijnlijk Stof 

Zone 22 Onwaarschijnlijk Stof 

   

Man uit Tegelen komt om in exploderende auto 
 
BRACHT - Een 43-jarige man uit het Limburgse Tegelen is gistermiddag in het 

Duitse grensplaatsje Bracht om het leven gekomen toen de auto waarin hij zat 

explodeerde. Vlak daarvoor was de auto in brand gevlogen. De explosie, waarbij het 

dak van het voertuig afvloog, is mogelijk veroorzaakt door een propaangasfles die in 

de auto werd gevonden. De politie onderzoekt of de man en zijn 61-jarige 

echtgenote de fles vlak daarvoor hadden gekocht op een vlooienmarkt. De vrouw 

overleefde de explosie. Terwijl haar man vast in de auto was gaan zitten haalde zij 

nog wat spulletjes op de markt. 



Hoofdstuk 6 – Bijzondere omstandigheden  VOL - VCA 

 

  

 

  18 

 

    Om te kunnen meten of er explosiegevaarlijke stoffen aanwezig zijn 

in een ruimte wordt een (persoonlijke) explosiemeter gebruikt. Een 

persoonlijke explosiemeter moet op borsthoogte worden gedragen, 

bovenop de kleding. Voor gebruik moet de meter worden getest. Het 

moet duidelijk zijn welke acties de drager moet nemen bij een alarm. 

Bij de opstelling van de meter moet je rekening houden met een 

mogelijke bron van gasontsnapping, de windrichting, de dichtheid 

van gas en de afstand tot de bron. Je moet de ontstekingsbronnen 

direct uitschakelen en de zone verlaten als het alarmsignaal van de 

meter of een ander alarm afgaat. Ook moet je anderen waarschuwen. 

 

    c. Gascilinders 

Gas kan zowel voorkomen in leidingen als in gascilinders. Er zijn 

verschillende soorten gascilinders; deze worden aangeduid met 

kleurcodering op de schouder van de fles (er zijn oude en nieuwe 

codes). Als je gebruik moet maken van een gasfles moet je 

kleurcodering   controleren of de kleurcodering overeen komt met het etiket. Dit zijn 

de kleuren: 

 

gas kleur schouder 

zuurstof wit 

stikstof zwart 

koolstofdioxide grijs 

lucht licht groen 

acetyleen kastanje bruin 

 

opslag    Bij de opslag van gascilinders moeten extra veiligheidsmaatregelen 

worden getroffen: 

 goed vastzetten 

 beschermen tegen weersinvloeden 

 batterijen met gasflessen niet op werkplek opslaan 

 de opslagruimte voldoende ventileren 

 nooit opslaan in de buurt van een kelder of put 

 zuurstofflessen gescheiden houden van flessen met brandbare 

gassen 

 zorg voor de juiste blusmiddelen in de buurt van de opslag 
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    1. Inleiding 

Veel plaatsen in Nederland zijn volgebouwd. Als er ergens een nieuw 

gebouw komt moet er eerst gesloopt worden; ook bij renovatie moeten 

eerst de nodige sloopwerkzaamheden plaatsvinden. Slopen is een vak 

apart! Je kunt niet zomaar beginnen; er moet eerst een sloopplan 

worden gemaakt. Zonder sloopplan mag je niet boven of onder elkaar 

werken. Je moet bepalen of het ‘handmatig’ of met speciale technieken 

moet gebeuren. Als je alleen een douchevloer moet slopen heb je geen 

springstoffen nodig; als er echter een compleet flatgebouw gesloopt 

moet worden is het wellicht wél wenselijk explosieven te gebruiken. De 

sloopmethode hangt ook sterk af van de omgevingsfactoren. Houd 

rekening met de draagkracht van de overgebleven constructie!  

In dit hoofdstuk bespreken we een aantal methoden die gebruikt kunnen 

worden bij slopen. Onderwerpen als instortgevaar, het vrijkomen van 

gevaarlijke stoffen en andere risico’s die je bij slopen loopt komen aan 

de orde; daarbij worden de meest voorkomende zaken die gesloopt 

worden (keukens, muren, vloeren) genoemd.  

In dit hoofdstuk gaan we ook in op de  werkzaamheden bij renovatie, 

zoals zagen, schuren en branden; daarnaast bespreken we stralen, 

schilderen en spackspuiten. 

 

Opblazen van een viaduct 
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2. Stof: het grootste gevaar bij slopen 

Belangrijk om te weten is dat bij slopen jongeren een grotere 

kans op ongevallen hebben; daarom is in de Arbowet opgenomen dat 

onder de 18 jaar  jeugdigen (onder de 18 jaar) alleen onder toezicht mogen slopen. 

alleen onder toezicht Gevaren die horen bij slopen zijn: verstappen/struikelen, werken op 

hoogte, uitstekende constructiedelen, instabiliteit bij het sloopfront, 

instorting en lawaai. De grootste aanslag op je gezondheid bij slopen is 

stof (zie foto hieronder). 

Als je gaat slopen komt er veel stof vrij; in hoofdstuk 3 hebben we 

gezien dat asbest een kankerverwekkende stof is, maar ook kwartsstof 

kan kanker veroorzaken! Instortgevaar is vaak aanwezig bij slopen, 

daarnaast is ook het onderhevig zijn aan trillingen en geluidsoverlast niet 

gezond. 

Dit was een viaduct 

 

kwartsstof   Bijna alle steenachtige materialen en vooral kalkzandsteen bevatten 

kwartsstof! Kwartsstof is schadelijk; voor kwarts geldt in de bouw  

grenswaarde 0,075 mg/m3 een grenswaarde van 0,075 mg/m3. Kwartsstof is van een heel fijn 

soort; je kunt het niet zien. Het komt in je longen terecht, met als gevolg 

ademhalingsproblemen en in het ergste geval kanker. 

 

Om jezelf hiertegen te beschermen moet je eerst drie vragen stellen 

voor een goed en veilig sloopplan: 

1. bij welke werkmethode komt het minste stof vrij? 

2. kan ik machines gebruiken die het stof beperken? Of kan ik de 

periode van blootstelling verkorten? 

3. welke PBM ben ik verplicht om te gebruiken? 

 

Verder moet je aandacht besteden aan extra risico’s zoals het 

verwijderen van leuningen en randelementen en het ontmantelen van 

elektrische kabels en leidingen. Uiteraard heeft de omgeving ook een 

plaats in het sloopplan. 

 

3. Drie stappen bij het tegengaan van stofvorming 

We zullen nu de drie stappen apart bespreken, namelijk: 

1. de werkmethode 

2. scheiden van mens en bron 

3. persoonlijke beschermingsmiddelen 
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Stap 1: De werkmethode 

In het sloopplan moet de volgorde worden aangeven om de aanwezige 

gevaren, zoals stof, vallen van hoogte en instortgevaar, te voorkomen. 

Ook moet je antwoord vinden op belangrijke vragen als: hoeveel ruimte 

is er beschikbaar? Wordt slooppuin afgevoerd of ter plaatse gebroken? 

Met welke machines ga ik slopen? Zijn er andere objecten in de 

omgeving die schade kunnen oplopen bij de sloop, zoals bewoning en 

verkeer? Noodzakelijk is vooraf vast te stellen of er  

is er asbest?   asbest of teer in het object (leidingen, doorvoeren) aanwezig is. Dit 

moet dan vóór aanvang van de sloop verwijderd worden. 

 

Asbest en keramische vezels 

   Voor het verwijderen van vast asbest moet je een specifieke opleiding 

hebben gevolgd. In ieder geval moet eerst het asbest worden verwijderd 

voordat er gesloopt mag worden. Ga dus niet alvast slopen! Dat is 

verboden en levensgevaarlijk. 

    Keramische vezels worden meestal gebruikt als isolatiemateriaal voor 

hoge temperaturen, bijvoorbeeld in hoogovens, kraakinstallaties, 

isolatiemateriaal en panelen tegen hitte. Het komt terug in 

productvormen als keramische platen, cement/harders, keramisch vorm- 

en vulmiddel en elektrisch isolatiemateriaal.    

veiligheidsmaatregelen  Voor het verwijderen van asbest en keramische vezels gelden de 

volgende veiligheidsmaatregelen: 

 breng een fixeermiddel aan 

 breek zo weinig mogelijk 

 gebruik een P3 stoffilter 

 draag een wegwerpoverall 

 gebruik niet de stortkoker 

 gebruik randbeveiliging/vangnetten 

    

    Verwijderen van asbest 

 

grote brokken puin  Door puin in zo groot mogelijke brokken af te voeren beperk je de 

hoeveelheid stof en lawaai op de werkplek. In een puinbreekinstallatie 

worden de brokken in de juiste afmeting gebroken. Bij vaste installaties 

zijn diverse maatregelen getroffen om de uitstoot van stof tijdens het 

breekproces zoveel mogelijk te voorkomen. De overige methoden die 

gebruikt kunnen worden komen in stap 3 aan de orde; daar gaat het 

over het verminderen van de blootstellingduur. 

 

1 
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Stap 2: Scheiding mens en bron 

    Bij de werkmethode is het belangrijk om ook aan de veiligheid van  

terreinafzetting  omwonenden en langskomend verkeer te denken. Zet het terrein goed 

af en breng valschotten en -netten aan. Bij bijvoorbeeld viaducten 

moeten deugdelijke verkeersmaatregelen worden getroffen. 
 

a. de machine en het gereedschap 

Door materieel te gebruiken met stofafzuiging wordt de vrijgekomen 

stofconcentratie lager. Het is af te raden om bij het slopen gebruik te 

maken van luchtdruk sloopmaterieel; de lucht die vrijkomt uit een  

water    sloophamer laat het stof juist rondvliegen! Door water (nevel) te 

gebruiken wordt de hoeveelheid stof voor een groot deel verminderd. 

    Als er veel stof vrijkomt tijdens het slopen, maak dan gebruik van een 

industriële stofzuiger. Droog vegen is af te raden, want dan verspreidt 

het stof zich in de lucht. 

 

snel afvoeren   Zorg voor een veilige en snelle afvoer van het slooppuin, bijvoorbeeld 

met behulp van een pannenlift, een verreiker of een stortkoker. Kijk uit 

voor vallend sloopmateriaal.  

 

b. de blootstellingduur 

Onderstaande methoden van slopen beperken niet de hoeveelheid stof 

die vrijkomt, maar wel de blootstellingduur. 

 

Explosieven 

Als een bouwwerk helemaal weg moet kan het worden opgeblazen met 

explosieven, bijvoorbeeld dynamiet. Dit opblazen vergt veel  

explosie   deskundigheid! Bij de explosie komt enorm veel stof vrij; er kan de 

eerste tijd dus nog niet worden gewerkt op die plek. Het voordeel van 

opblazen is wel dat vrijwel alles daarna mechanisch kan worden 

verwijderd met shovels, hydraulische machines en vrachtauto’s. 

Beul of valgewicht 

Een andere manier om te slopen is met ‘de beul’. Een kraan heeft  

stalen kogel   een grote stalen kogel en laat die tegen het bouwwerk stoten, waarbij de 

machinist veilig in de kraan zit. Een andere manier van slopen is het 

gebruik van een machine met een valgewicht (guillotineblok); in dat 

geval kan het afval ook mechanisch worden afgevoerd.  

 

 

 

2 
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Hydraulische hamer of schaar 

    Om een fundering te verwijderen kun je gebruik maken van een grote 

hydraulische hamer of schaar die gemonteerd is op een graafmachine. 

Hierbij komt weinig stof vrij, vooral als het object nat wordt gehouden 

ter plaatse van de hydraulische hamer of schaar. Door zoveel mogelijk 

machinaal te slopen wordt de blootstellingduur voor de mens verkort en 

worden de risico’s verminderd. De cabine van een graafmachine is 

meestal beveiligd door een overdrukfilterinstallatie tegen stof.  

 

    Stap 3: Persoonlijke beschermingsmiddelen 

Als de eerste twee stappen niet mogelijk of onvoldoende zijn moet je 

door middel van persoonlijke beschermingsmiddelen de risico’s 

risico’s beperken  beperken. We noemden al de speciale werkpakken die voor het 

verwijderen van asbest worden gebruikt. Om je hoofd te beschermen 

heb je een veiligheidshelm nodig; om je ogen te beschermen zijn 

veiligheidsbrillen met gehard glas of 

kunststof geschikt. 

Je handen moet je bij sloopwerk extra 

beschermen; er zijn handschoenen 

beschikbaar die speciaal gemaakt zijn 

voor zware werkzaamheden. Die 

handschoenen hebben een grote 

slijtvastheid. 

 

Bij werken op hoogte moet men zorgen voor persoonlijke 

valbeveiliging. Ook je voeten moet je goed beschermen; voor al het 

sloopwerk geldt dat je veiligheidsschoenen of -laarzen moet dragen.  

schoenen/laarzen  Als je veel moet kruipen zijn schoenen of laarzen met overneuzen aan 

te bevelen. Ook zijn er schoenen die extra slijtvaste neuzen hebben.  

 

Stalen neuzen zijn erg belangrijk en daarom verplicht. De stalen neus 

beschermt je tenen tegen vallend materiaal; deze is zó gemaakt dat hij 

niet kan omklappen. Als je geen stalen neuzen in je schoenen hebt loop 

je het risico dat je tenen geplet worden door vallend materiaal. Het letsel 

is minder als de stalen neus door een zwaar voorwerp wordt 

platgedrukt. Overigens zijn er tegenwoordig ook schoenen met neuzen 

van een sterk soort kunststof. Voorkomen is uiteraard altijd het beste! 

 

gehoorbescherming  Wat je bij slopen echter moeilijk kunt voorkomen is lawaai en daarmee 

het risico op gehoorbeschadiging; daarom heb je altijd 

gehoorbescherming nodig. De gehoorbeschermende middelen hebben 

we uitgebreid besproken in hoofdstuk 5. 

 

    Stofmaskers moeten bij gebruik bij sloopwerk minimaal een P2 filter 

hebben; P1 filters bieden je geen bescherming tegen kwartsstof (in 

hoofdstuk 5 is te vinden wat voor filter dit is). Als er veel stof vrijkomt 

bij het slopen kun je het beste een  

masker    nog niet gebruikt luchtmasker of persluchtmasker gebruiken. Het nadeel 

is dat de bewegingsvrijheid wordt beperkt. 

 

 

    4. Slopen voor renovatiewerkzaamheden 

Voordat gebouwen gerenoveerd worden moeten vaak verschillende 

sloopwerkzaamheden verricht worden. Een belangrijk punt is dat bij 

3 
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renovatie de bewoners vaak in hun huis blijven wonen; je dringt als 

bouwvakker dus hun privésfeer binnen. Ook brengt het extra risico’s 

met zich mee; de bewoners zijn zich namelijk minder bewust van de 

mogelijke gevaren. 

We behandelen in het kort de meest voorkomende werkzaamheden met 

de daarbij horende risico’s. 

 

4.1 Dak 

Als een dak vernieuwd moet worden moeten de werkzaamheden goed 

op elkaar worden afgestemd omdat er verschillende risico’s tegelijk 

ontstaan. Ook kunnen er gevaarlijke stoffen vrijkomen wanneer 

bijvoorbeeld een teerhoudende dakbedekking wordt verwijderd. Teer is 

kankerverwekkend! Het dragen van een filtermasker met P3 filter is dan 

verplicht. Bij het werken op daken geldt: 

 pas op voor doorvallen (bijvoorbeeld door verrot dakhout) 

 zorg voor een goede dakrandbeveiliging, gebruik als het niet 

anders kan een harnasgordel 

 draag goede handschoenen 

 voer afval zoveel mogelijk mechanisch af 

 

    4.2 Schoorstenen 

    Bij het verwijderen van schoorstenen van daken is stabiliteit heel  

    belangrijk. Zorg ervoor dat je zelf op een goede ondergrond staat. Pas 

    op voor vallend puin. Als je de schoorsteen ook binnenshuis moet  

    verwijderen moet je een aantal voorzorgsmaatregelen nemen; zorg in 

    dat geval voor platen hout om de ontstane gaten af te dekken.  

    Gebruik een steiger en dus niet een trapje! Werk van boven naar 

    beneden. Als je een pneumatische breekhamer gebruikt komt er veel 

kwartsstof vrij; zorg dus voor goede persoonlijke 

beschermingsmiddelen: 

 veiligheidsbril of gelaatsmasker 

 trillingdempende handschoenen 

 masker met minimaal P2 filter 

 goede beschermende werkkleding 

 

    Hierbij geldt ook dat knippen (mechanisch) en nat zagen minder stof 

    veroorzaakt. Let steeds op mogelijke aanwezigheid van asbest! 

 

4.3 Waterafvoeren en riolering 

    Het verwijderen van leidingen van hemelwaterafvoer en riolering  

    geeft een verhoogd risico op waterschade aan het gebouw. Om  

    derden te beschermen tegen vallende delen moet het onderliggende 

vallende delen   looppad worden afgezet; vooral stukken zink zijn levensgevaarlijk  

    als ze vallen! Zorg voor je eigen veiligheid door op een goede steiger 

    te werken; als dat niet mogelijk is, gebruik dan een hoogwerker of 

    rolsteiger. Een harnasgordel kun je alleen gebruiken als die goed kan 

asbest    worden vastgezet. 

 

 

    Bij oude gebouwen komen soms asbestpijpen voor; ook daarvoor  

    geldt dat die alleen door gecertificeerde asbestsaneringsbedrijven 

    mogen worden verwijderd. Voordat je de riolering in een kruipruimte  

gaat slopen moet de ruimte goed worden geventileerd; er kan namelijk 

zwavelwaterstof in de lucht hangen. Dit is zeer schadelijk voor je 
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gezondheid! 

 

4.4 Hogedrukreiniging 

We noemen hier enkele risico’s bij 

hogedrukreiniging. Allereerst de 

blootstelling aan schadelijke 

schadelijke stoffen  stoffen; deze stoffen kunnen in het 

materiaal zitten dat van dekken en 

wanden wordt afgehaald, of ze zijn 

aanwezig in het reinigingsmiddel. 

Bij het gebruik van hogedruk 

reinigingsinstallaties, > 200 bar aan 

de spuitnozzle, is een speciale 

opleiding vereist. Voor de hogedrukreiniger gelden dan ook diverse 

veiligheidsregels; reiniging met fluorwaterstof is verboden, andere 

soorten vloeistof om de wanden te reinigen mogen niet irriterend zijn. 

Een ander risico is het rondspatten van materiaaldeeltjes die in je 

oogbescherming  ogen kunnen komen. Ook kan de slang van het spuitpistool afschieten. 

 

    4.5 Gevel- en voegwerk 

kwartsstof Het uithakken en slijpen van voegen veroorzaakt veel kwartsstof en 

rondvliegende deeltjes; als het gaat waaien wordt de hele omgeving 

grijs. Als maatregel kun je nat slijpen of het stof direct afzuigen. Bij alle 

methoden is het raadzaam om een veiligheidsbril, gehoorbescherming en 

goede, trillingdempende handschoenen te dragen. Als de hele gevel eruit 

moet is het gebruik van een elektrische of pneumatische breekhamer 

nodig. Als je op meer dan 2,5 meter hoogte werkt heb je, behalve de 

PBM die we al noemden bij voegen en slijpen, een goede steiger nodig. 
 

4.6 Kozijnen en glas 

Meestal zitten kozijnen met ankers vast in de muur. Het gebruik van 

een breekijzer geeft enorm veel spanning in het hout; het hout kan  

eerst glas verwijderen dan onverwacht scheuren. Verwijder altijd eerst het glas vóór je met het 

slopen van het kozijn begint! Daar zijn twee redenen voor: ten eerste 

kan het glas dan niet meer worden ingegooid door buurtkinderen. Ten 

tweede kun je het glas in zijn geheel in de container gooien, zodat je de 

scherven niet bij elkaar hoeft te vegen. Meestal moet het metselwerk 

boven het kozijn gestut worden. Pas op voor vallend puin voor mensen 

die op straat lopen; gebruik bij voorkeur een puinvanger. 

 

4.7 Trappen 

trapgat afschermen Een trap of ladder is belangrijk als vluchtweg. Bij het verwijderen van 

vaste trappen moet je ervoor zorgen dat er een andere manier is om de 

ruimte te bereiken; een tijdelijke trappentoren of steiger is dan een  

  

 oplossing. Het trapgat moet altijd goed afgeschermd zijn tegen 

invalgevaar; alleen een afzetting door middel van rood-wit lint is 

onvoldoende. Als de hele trap is gesloopt moet je het ontstane gat 

deugdelijk dichtleggen om doorvallen te voorkomen. 

 

    4.8 Vloeren 

Bij werk aan leidingen moet je er goed bij kunnen. Maar zodra je 

klaar bent moet de vloer weer worden dichtgelegd! Een andere 

 mogelijkheid is de deur op slot doen. Zorg ervoor dat, voordat je een 
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gebruik plaatmateriaal vloer gaat slopen, er voldoende plaatmateriaal aanwezig is om het 

weer dicht te leggen. Uit onderzoek blijkt dat 40% van de ongevallen  

 in de bouw te maken hebben met vallen in/door gaten of vallen van 

 hoogte! 

 

4.9 Douche en keuken 

Een douche is vaak een kleine ruimte; je moet je in allerlei bochten 

wringen om er te werken. Als je elektrisch gereedschap gebruikt heb 

gevaar elektrocutie je kans op elektrocutie; zorg ervoor dat de spanning van de 

 elektrische installatie af is! Het lawaai wat elektrisch gereedschap 

produceert kan niet weg, waardoor het geluidsniveau hoog is. 

Gebruik gehoorbescherming en goede handschoenen. Handschoenen 

pbm’s beschermen je ook tegen scherpe tegels en tegen vuil dat vaak onder 

douchevloeren of in de afvoerputjes zit. Waterleidingen moeten 

tijdelijk worden afgedopt. Bij het slopen van bijvoorbeeld een 

aanrechtblad of douchebak van graniet komt kwartsstof vrij; door de 

kleine ruimte heb je al snel een te hoge stofconcentratie! De meeste 

keukens hebben een gasaansluiting; hier is dus een grotere kans op 

brand- en explosiegevaar. Bij het solderen van gas- en waterleidingen 

komen schadelijke dampen vrij; een oplossing hiervoor is het gebruik 

van knelfittingen (met schroefdraad). 

 

4.10 De cv- en elektrische installatie 

stroom uitschakelen Bij slopen is het belangrijk dat de stroom wordt uitgeschakeld, vooral 

als er leidingen lopen waar 380 volt op staat. De schok die je daarvan 

oploopt kan dodelijk zijn! 

 

     Een cv-ketel is zwaar en moet vaak een aantal trappen op/af worden 

gedragen; vooral de lichamelijke belasting is hierbij groot. Bij het 

afkoppelen kan de ketel nog heet zijn; bovendien zitten er scherpe 

randen aan zo’n ketel. Goede werkhandschoenen zijn een absolute 

noodzaak! In veel oude cv-ketels is asbest verwerkt; als er een 

losliggende asbesthoudende plaat onder zit mag die wel worden 

verwijderd, dit moet dan wel volgens de regels gebeuren. Hiervoor is 

speciaal verpakkingsmateriaal in de handel. Indien mogelijk is het beter 

om de ketel te demonteren; dat tilt gemakkelijker. 

tilhulpen gebruiken  Probeer zoveel mogelijk tilhulpen te gebruiken, bijvoorbeeld een 

steekwagentje met kantelende wielen. Die kun je gemakkelijk de trap af 

‘rijden’; denk er daarbij wel om de lading goed vast te binden. Ook je 

voeten moet je bij het verplaatsen van de ketel goed beschermen. 

 

 

 

5. Renovatiewerkzaamheden 

Voor alle werkzaamheden tijdens de renovatie geldt dat ze goed moeten 

worden gepland. 

planning Maak van tevoren dus een planning! Wat zijn de werkzaamheden? Wat 

is de werkvolgorde? Welke werkzaamheden kunnen wel of niet 

gelijktijdig worden uitgevoerd? Het is niet handig als bijvoorbeeld een 

schilder in de woning aan het werk is terwijl een opruimer de vloer 

aanveegt. Zorg ervoor dat door middel van goede planning en 

structureel werkoverleg de werkzaamheden zo snel, veilig en efficiënt 

mogelijk kunnen worden uitgevoerd. 
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kwartsstof Bij vrijwel alle werkzaamheden die met renovatie te maken hebben 

komt (kwarts)stof vrij. Als je veel kwartsstof inademt geeft dat schade 

aan je longen; je wordt kortademig. Dit wordt met een duur woord 

‘silicose’ genoemd, beter bekend als ‘stoflongen’. Ook kan te veel 

kwartsstof in je longen kanker veroorzaken! Materialen die vaak in de 

bouw worden gebruikt en waarbij kwartsstof vrijkomt zijn:  

 kalkzandsteen (heel veel) 

 zandsteen (veel) 

 beton en betonsteen (veel) 

 cement 

 baksteen 

 cellenbeton 

 gips (weinig, wel schadelijk) 

 

stofzuigen De beste manier om stof te verwijderen is door een goede stofzuiger te 

gebruiken. Bij vegen komt er 

namelijk stof in de lucht terecht, en 

dus ook in je longen. Vervang de 

stofzak buiten, zodat er geen stof in 

de werkruimte vrijkomt; veeg met 

een bladhark eerst de grote stukken 

bij elkaar. 

 

5.1 Zagen 

voorkomen Ook zagen veroorzaakt veel stofvorming. In plaats van zagen kun je: 

 materialen op maat (laten) aanleveren 

 bij daken zo weinig mogelijk kilgoten (inwendige goten) 

toepassen waardoor er minder gezaagd hoeft te worden 

 binnenkozijnen verdiepingshoog maken (dus met bovenlicht) 

 stenen knippen in plaats van zagen 

 

Bij het droog zagen van steenachtig materiaal komt veel (kwarts)stof 

vrij; daarom is het nat zagen van deze producten een wettelijke 

verplichting. Ook kun je bij deze werkzaamheden gebruik maken van  

afzuiging en stofmasker plaatselijke afzuiging en een stofmasker (minimaal P2). 

Bij het elektrisch nat zagen worden extra eisen gesteld in verband met 

elektrocutie: nulspanningsbeveiliging, Cform stekker, klokgetal van de 

aarde-aansluiting en aardlek. Zorg voor een stabiele ondergrond en een 

goede werkhouding tijdens het zagen. Als je valt kun je je namelijk 

ernstig verwonden! 

 

5.2 Boren 

Bij boren komt er niet alleen stof vrij; je loopt ook het risico in leidingen 

te boren. Als het een waterleiding is geeft het veel troep, maar bij 

elektra kun je een schok krijgen. Bovendien kost het herstellen veel tijd 

en geld. Het is daarom aan te bevelen om het boren  

boren beperken tot een minimum te beperken. Dit doe je door: 

 tekeningen op te vragen waar kabels en leidingen lopen 

 vooraf rekening te houden met sparingen 

 leidingen zoveel mogelijk in leidingschachten en gangen weg  te 

werken 

 leidingen en doorvoerhulzen zoveel mogelijk in te storten 

 schroefhulzen toe te passen 

 detectieapparatuur te gebruiken 
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Als je toch moet boren, gebruik dan een watergekoelde machine. 

Daar komt veel minder stof bij vrij. Zuig daarbij het koelwater  

water stofzuigen regelmatig weg door middel van een waterstofzuiger met een goed 

stoffilter; je voorkomt hiermee dat het stof alsnog de lucht in kan 

waaien als het water is opgedroogd. Ook al boor je nat, toch moet je 

een stofmasker dragen; dit moet minimaal een P2-filter zijn. 

 

5.3 Frezen 

Leidingen worden vaak zo veel mogelijk weggewerkt. Vaak kun je 

hierop geen invloed uitoefenen omdat architecten meestal het soort 

materiaal bepalen waar wanden van worden gemaakt. Toch is het  

 noodzakelijk om frezen tot een minimum te beperken. Dit kan door:  

 het toepassen van opbouwleidingen en leidinggoten 

 het gebruik van infraroodschakelaars 

 het gebruik van wanden van plaatmateriaal 

 het gebruik van leidingstenen en andere materialen met       

 voorgevormde sleuven 

 leidingen vooraf in beton te storten 

 leidingen in de betonnen wand uit te kisten 

 

De meeste opmerkingen die gemaakt zijn bij zagen en boren zijn ook  

stofafzuiging van toepassing bij frezen. Stofafzuiging is absoluut nodig bij 

freeswerkzaamheden! 

 

5.4 Hakken 

hakken voorkomen Probeer onnodig hakwerk zoveel mogelijk te voorkomen. Vooral bij 

renovaties komt hakwerk regelmatig voor. 

oplossingen Er zijn ook andere oplossingen mogelijk, bijvoorbeeld: 

 niet-dragende constructies demonteren voordat je met de  

verbouw begint 

 een oude ondergrond egaliseren in plaats van helemaal te 

vervangen 

 als de ruimte het toelaat kun je over oud tegelwerk heen  

tegelen  

 

Een bijkomend voordeel voor de opdrachtgever is dat, bij deze manier 

van werken, de kosten van het slopen worden bespaard. 

 

5.5 Schuren en branden 

zo min mogelijk  Schuur zo weinig mogelijk om stofvorming te voorkomen! Hierbij 

schuren en branden kun je ook denken aan slijp- en polijstwerkzaamheden. 

Moet je tóch schuren? Daar zijn dan verschillende werkwijzen voor. Je 

kunt bijvoorbeeld nat schuren; hierbij komt minder stof vrij. Als je 

machinaal schuurt kun je er een afzuiger op aansluiten; zo’n afzuiger 

kan ook gewoon een industriestofzuiger zijn. Hier moeten dan wel 

goede H-filters in zitten, zodat de stof niet alsnog de lucht in wordt 

geblazen! Als je geen stofafzuiging gebruikt is het 

dragen van adembescherming noodzakelijk. Stof kun je vaak niet zien; 

een eenvoudig stofkapje (P1) geeft geen bescherming. Gebruik daarom 

bij voorkeur altijd een goed stofmasker met minimaal P2- kwaliteit. 

Zorg voor een goede ventilatie van de werkruimte! Als je een föhn 

gebruikt om verf te verwijderen komen er minder schadelijke dampen 

vrij dan bij branden. Een bijkomend voordeel van föhnen is dat de kans 

op vlamvatten veel kleiner is; ook de kans op beschadiging van het hout 
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is kleiner. Als je loodhoudende verf moet verwijderen mag je niet 

schuren of branden; gebruik dan loog om de verf eraf te bijten.  

 

5.6 Stralen 

Stralen is aan veel voorschriften gebonden. Beter is het om helemaal 

niet te stralen en een andere techniek te gebruiken, bijvoorbeeld een  

andere techniek loog of een andere techniek die minder schadelijk is dan stralen. Het 

gaat erom de minst schadelijke methode te kiezen! Als je tóch moet 

stralen, gebruik dan goede afzuiging en de juiste persoonlijke 

beschermingsmiddelen. 

 

5.7 Schilderen 

Tijdens en na het verven moet je een kleine of besloten ruimte goed  

ventileren ventileren omdat de verflaag nog een tijdje uit blijft dampen; binnen 

mag je geen oplosmiddelhoudende verf gebruiken. Maar ook in 

waterdragende verf zit nog een klein deel schadelijke stoffen; je hoeft 

bij deze verf geen adembescherming te gebruiken. Bij verfspuiten blijft 

adembescherming nodig; doordat de verf verneveld wordt kun je die 

gemakkelijk inademen. Sinds 1 januari 2000 is watergedragen 

waterdragende verf verf voor binnenwerk verplicht. 

 

5.8 Spackspuiten (plafonds) 

Spackspuiten heeft een heel negatieve invloed op je gezondheid! 

zeer schadelijk Dit komt vooral door de oplosmiddelen, conserveringsmiddelen en 

schimmeldodende middelen die in spack zitten. Als je spack op je huid 

krijgt veroorzaakt het irritatie; het kan op de lange termijn zelfs eczeem 

veroorzaken! Je moet daarom altijd een gelaatsscherm inclusief een 

stofmasker met koolfilter en handschoenen dragen. Beter 

adembescherming  is het om een luchtaangeblazen gelaatsscherm te gebruiken; ook de 

 rest van je lichaam moet je goed beschermen door dichte kleding te 

dragen. 

 

 

    5.9 Houtbewerken 

Als je een deur of kozijn op maat moet schaven of zagen is het aan te 

bevelen om dat buiten te doen; dit voorkomt enorme stofwolken in de 

woning. Ook al schaaf je buiten, dat betekent niet dat je geen 

adembescherming nodig hebt! De grenswaarde (zie hoofdstuk 3, 

paragraaf 9) van houtstof is 2 mg/m3. Vooral bij het bewerken van 

hardhout en plaatmateriaal komen veel slecht afbreekbare stofdeeltjes 

vrij. Ook vurenhout is slecht voor 

je gezondheid! 

 

 

5.10 Chemisch afval 

afval scheiden   Tot slot: bij sloopwerk moet het 

chemisch afval goed gescheiden 

worden van het overige 

afvalmateriaal. Sluit de containers 

en vrachtwagens goed af voordat 

je je werkplek verlaat! 
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1. Inleiding  

Veilig werken begint bij een goede bouwplaatsinrichting. Om onveilige 

situaties te voorkomen is het belangrijk je af te vragen met wat voor 

bouwterrein je te maken hebt. De bodem kan bijvoorbeeld onder water 

staan, of verontreinigd en onvoldoende begaanbaar/draagkrachtig zijn. Ook 

moet je oppassen voor kabels, leidingen en rioleringen die in de grond 

liggen! 

Waar moet de mortelsilo komen te staan op de bouwplaats? 

 

Dit hoofdstuk behandelt de omstandigheden waarmee je bij de bouwplaats-

inrichting rekening moet houden. We bespreken onder meer de 

begaanbaarheid van het terrein en het transport/de opslag van goederen op 

de bouwplaats. Ook geven we enige aandacht aan je werkhouding; op de 

juiste manier tillen en sjorren voorkomt dat je rugklachten of andere 

klachten krijgt. 

 

Ten slotte gaan we in op de weersomstandigheden. Daar kun je weliswaar 

geen invloed op uitoefenen, maar toch is het goed om op de hoogte te zijn 

van de weersomstandigheden waarbij je veiligheid in gevaar komt en hoe je 

dan het beste kunt handelen. 
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2. Bodemgesteldheid 

Er is een duidelijk verband tussen slechte begaanbaarheid van het 

bouwterrein en het aantal ongelukken; het weer en de grondsoort hebben 

daarbij veel invloed op de begaanbaarheid. Regen, vorst en 

begaanbaarheid klei de grootste problemen op! Door slechte begaanbaarheid van het terrein 

neemt de kans op ongelukken duidelijk toe. Het werken op een goed 

begaanbaar bouwterrein geeft minder risico’s dan een terrein vol kuilen en 

gaten. 

 

Door een slecht begaanbaar bouwterrein ontstaan er veel klachten aan 

bijvoorbeeld voeten, enkels, benen, heupen en onderrug. Om blessures te 

voorkomen en het bouwterrein beter begaanbaar te maken moet je zorgen 

voor goede drainage, het leggen van rijplaten en het uitvlakken van het 

terrein, bijvoorbeeld met schoon zand. 

 

2.1 Kabels, leidingen en rioleringen 

 Als je stalen rijplaten gebruikt, pas dan op dat je de kabels en leidingen niet 

beschadigt. Graaf de kabels in, leid ze om via de rand van het bouwterrein 

of voer ze in een mantelbuis onder de bouwweg door, dan heb je er 

helemaal geen last meer van. Als de kabels niet omgeleid kunnen  

markeren  worden, markeer dan duidelijk de plaats waar ze liggen, bijvoorbeeld op 

 een tekening of met behulp van een bord. Zo wordt de kans op 

kabelbreuken verkleind. 

  

Het is belangrijk dat men bij graafwerkzaamheden zorgvuldig te werk 

risico bij graven gaat; dit is van belang vanwege de risico’s m.b.t. veiligheid, milieu, 

economische schade en vanwege de leveringszekerheid van de 

gevaren nutsbedrijven. Bij graven horen een aantal gevaren. Dit zijn: 

 elektrocutie door het beschadigen van onder spanning staande 

kabels 

 brand en explosie door het beschadigen van gas- en olieleidingen 

 bedolven worden door inkalving van de sleuf 

 wateroverlast door instromend water 

 bodemvervuiling door het beschadigen van leidingen met 

gevaarlijke stoffen 

 verstikking door het beschadigen van gasleidingen 

 vervuilde grond door gevaarlijke producten en/of biologische 

stoffen 

 

regels    Bij zorgvuldig graven horen een aantal regels. Deze zijn:  

 alleen graven wanneer liggingsgegevens bekend zijn 

 alleen graven op aanwijzing van een leidinggevende of aannemer 

 proefsleuven graven 

 aanwijzingen van de netbeheerder opvolgen 

 

 

 alleen graven nadat de ligging van kabels en leidingen is 

vastgesteld door proefsleuven binnen 1,5 meter van de opgeheven 

Wist je dat… 

…een ander gevaar bij graafwerkzaamheden en/of bouwrijp maken 

is dat er in de grond een niet ontplofte bom uit de Tweede 

Wereldoorlog kan liggen? 
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ligging 

 een eventuele afwijkende ligging of schade moet gemeld worden 

bij de leidinggevende 

 een graafmachine moet een niet-getande graafbak gebruiken 

 

2.2 Verontreinigde grond 

Op plaatsen waar vroeger een fabriek heeft gestaan, of waar afval 

opgeslagen heeft gelegen, kan de grond vervuild zijn; de mate van vervuiling 

wordt opgemeten voordat begonnen wordt met het bouwrijp maken van het 

bouwterrein. Als de verontreiniging ernstig is moet de 

afgraven grond verontreinigde grond worden afgegraven. Dit verwijderen van vervuilde 

grond moet door speciale bedrijven gebeuren; die verwijderaars dragen 

 speciale beschermende kleding. Tijdens de werkzaamheden worden er de 

hele tijd metingen verricht. De vervuilde grond wordt ter plaatse gereinigd 

of afgevoerd; indien nodig wordt schone grond aangevoerd. Vervolgens kan 

er gebouwd gaan worden!  

 

2.3 Drainage en bronbemaling 

Drainage is bijvoorbeeld nodig als er een hoge grondwaterstand is; hierdoor 

kan drijfzand ontstaan. Hierin kun je tijdens je werk zelf wegzakken, maar 

ook spelende kinderen kunnen erin verdrinken. Het bouwterrein moet 

daarom goed worden afgesloten en er moet een geel waarschuwingsbord 

‘drijfzand’ worden opgehangen. 

Bij het maken van een bouwput of het graven van sleuven moet het 

grondwaterpeil worden verlaagd; hiervoor wordt gebruik gemaakt van een 

bron- of retourbemaler die dag en nacht werkt. De bronbemaler is vaak op 

een aparte stroomgroep of een aggregaat aangesloten. Vooral bij zandgrond 

is instortingsgevaar van het talud aanwezig; zorg voor een veilig talud of 

gebruik een grondkering, zoals sleufbekisting of damwand. Controleer voor 

het begin van de werkzaamheden de 

werking van het systeem. Zorg 

ervoor dat op de pomp een 

telefoonnummer staat van iemand 

die de sleutels heeft van de bouw. 

Bij noodgevallen buiten werktijd is 

die persoon dan toch bereikbaar. 
     

     Sleufbekisting 
 

3. Bouwterrein 

Het bouwterrein is het totale terrein wat gebruikt kan worden tijdens de 

bouw; de plaats van de keten, containers en de bouwwegen horen er dus 

ook bij! Ook hierbij geldt: een goed begin is het halve werk. De 

werkvoorbereider maakt samen met de uitvoerder een 

bouwplaatsinrichtingstekening; hierbij moet rekening worden gehouden met 

de aanvoer en tijdelijke opslag van materialen en de locatie van de kranen. 

 

 

 

3.1 Afmetingen van het terrein 

Een overzichtelijke en ruime bouwplaats verkleint de kans op onveilige 

situaties. Zet de bouwhekken zo ruim mogelijk om het bouwterrein heen. 

Let er wel op dat omwonenden nog voldoende ruimte houden om veilig het 

terrein te kunnen passeren! 



Hoofdstuk 8 – De bouwplaatsinrichting  VOL - VCA 

 

  

 

  4 

Een voordeel van een groot bouwterrein is dat er voldoende ruimte is voor 

opslag van materialen en voor afvalcontainers.  

Ook kunnen vrachtauto’s gemakkelijker materiaal en materieel afladen. 

Vrachtauto’s hebben een wegbreedte van ongeveer 3,5 meter nodig; geef 

duidelijke rijroutes aan. Probeer in- en uitgaand verkeer gescheiden te 

voorkom achteruitrijden houden door middel van bijvoorbeeld een in- en uitgaande poort. Voorkom 

achteruitrijden, zeker vanaf het werk- en bouwterrein! 

 

Het is wenselijk dat er naast de bouwweg een looproute van ongeveer  

3,5 meter overblijft; daar kan ook tijdelijk materiaal worden neergezet. De 

ruimte van het bouwterrein is in de binnenstad echter vaak beperkt. Dan is 

het de kunst om het bouwterrein zo praktisch mogelijk in te richten en 

materiaal bijvoorbeeld op te stapelen. Voor het langskomende verkeer moet 

je het bouwterrein duidelijk afzetten. Overleg met opdrachtgever, gemeente 

en/of politie is hierbij noodzakelijk! 

 

3.2 Toegang 

Een bouw- of werkterrein is een afgebakend 

gebied waar gedragsregels gelden. Dit wordt 

al bij de ingang aangegeven door middel van 

bebording of pictogrammen. Alleen het 

aanbrengen van deze borden is natuurlijk 

niet voldoende; er moet ook toezicht worden gehouden op de vermelde 

gedragsregels. De bouwhekken moeten het gehele bouw- of werkterrein 

afsluiten; ze moeten aan elkaar worden gekoppeld en tegen omvallen 

worden geborgd. 

hekken sluiten Tijdens werktijd is het goed om de hekken zoveel mogelijk gesloten te 

houden. Na demontage in verband met bijvoorbeeld de aanvoer van 

materieel is het verplicht het hekwerk weer in de oorspronkelijke staat terug 

te brengen. 

 Na werktijd moet je ervoor zorgen dat het gehele terrein goed is afgesloten 

en dit controleren; kinderen spelen graag op de bouw, met alle gevaren van 

dien! Grote bouwwerken worden daarom soms dag en nacht bewaakt. 

 

 

 

 

 

 

3.3 Verkeer en wegen 

Vrachtauto’s hebben vaak een grote draaicirkel, denk alleen al aan wat je 

nodig hebt bij aanvoer van heipalen en kanaal/breedplaatvloeren. Het is 

daarom het meest praktisch als de chauffeur niet hoeft te keren op het 

bouwterrein. Er is dus een doorgaande route nodig. Ook heeft een 

vrachtauto ruimte nodig; hij kan niet te dicht langs steigers en materiaal 

rijden. Als een steiger wordt geraakt kunnen grote ongelukken gebeuren! 

 

 

Om wegzakken te voorkomen kunnen stalen rijplaten, betonvloerplaten of 

draglineschotten worden gebruikt. Hiermee zorg je ervoor dat de druk 

gelijkmatig wordt verdeeld. Een ander belangrijk punt bij het bouwterrein 

is dat de bouwweg niet wordt afgezet. In geval van gevaar moeten de 

vluchtwegen vluchtwegen open blijven. Ook moeten brandweer en ambulance ter plaatse 

kunnen komen. 

Wist je dat… 

…op bouwwerken waar veel weerstand tegen is vanuit 

de buurt, je extra op moet passen voor sabotage? 
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Een bijzondere situatie doet zich voor als bij een renovatie omwonenden 

toegang moeten blijven houden tot het gebouw. De looproute moet  

looproute beveiligen zodanig zijn afgezet dat mensen niet op het bouwterrein kunnen komen. 

Ook mogen ze geen gevaar lopen door vallende voorwerpen van 

bijvoorbeeld een steiger; dit voorkom je door bijvoorbeeld een schutting 

met een overkapping of vangschotten te plaatsen of netten aan te brengen. 

 

3.4 Opslag 

Meestal kan materiaal wat wordt geleverd niet direct worden verwerkt; het 

moet tijdelijk op de bouwplaats worden opgeslagen. Om te voorkomen dat 

de materialen nat worden (of diefstal..) is het belangrijk dat het materiaal 

stabiel  veilig wordt opgeslagen. Grote elementen moeten stabiel worden neergezet 

 zodat je niet bekneld raakt als ze omvallen. Zoals in hoofdstuk 3 al aan de 

orde is geweest moeten chemische stoffen zodanig worden opgeslagen dat 

ze niet kunnen lekken of op een andere manier schade kunnen veroorzaken. 

Wegens explosiegevaar mogen ze ook niet in de uitvoerderskeet worden 

opgeslagen. 

 

Metselstenen en -blokken mogen, in verband met omvalgevaar, niet hoger 

worden gestapeld dan 2 meter; ook moet de ondergrond vlak zijn. Als 

jukken kozijnen, glas of elementen niet direct worden geplaatst kunnen die het 

beste op stabiel te plaatsen jukken worden aangeleverd, dit verkleint het 

kantelgevaar.  

 

3.5 Orde en netheid 

invloed In verband met veilig werken is het belangrijk dat er sprake is van orde en 

netheid. De invloed van orde en netheid op veilig werken houdt in: 

 voorkomen van incidenten 

 voorkomen van vervuiling/milieuschade 

 hogere efficiëntie 

 aangenamere werkomgeving, positieve invloed op motivatie en 

werkhouding 

 voorkomen van verlies van gereedschappen en materialen 

 

voorbeelden   Voorbeelden van orde en netheid (good housekeeping) zijn: 

 omgeving opruimen 

 restmaterialen afvoeren/opslaan 

 opslagsysteem voor gereedschappen en materialen 

 kabels ophangen (safety-hooks) of wegwerken 

 goede inrichting van de werkplaats/werf 

 

 

 

3.6 Keten 

Om je te kunnen ontspannen tijdens de schaft is het nodig dat er voldoende 

keetruimte is. Voor het rookvrij houden van een aantal ruimten is het goed 

om onderling afspraken te maken (rookbeleid).  

Ook is het wenselijk dat de toiletten schoon zijn en blijven. Bij grotere 

projecten is meestal een kleed- en wasruimte aanwezig; bij kleine projecten 

ligt dat vaak wat moeilijker. Overleg hierover kan worden gevoerd met de 

uitvoerder. Bij schaft- en toiletketen is de hygiëne belangrijk. Niet alleen 

hygiëne als het over handen wassen gaat, maar ook bijvoorbeeld het weggooien van 

oude melkpakken.  
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nooit hijsen over keten Er mag nooit over keten worden gehesen! Als er iets uit de kraan valt kan 

dat desastreuze gevolgen hebben!  

 

 3.7 Struikelen, vallen en verstappen op de bouw 

Het aantal blessures als gevolg van struikelen over zwerfvuil en obstakels is 

groot; daarom is het belangrijk dat alle loop- en werkgebieden op de bouw 

voldoende vlak, breed en draagkrachtig zijn. 

oorzaken Oorzaken van struikelen, uitglijden of verstappen kunnen zijn: 

 niet-egale of losse ondergrond (bijv. losliggende tegels) 

 klein hoogteverschil 

 grotere hoogteverschillen 

 rennen 

 gladde of geboende vloeren 

 onaangepaste schoenen 
 

Als steigerdelen niet 

vlak liggen loop je 

grote kans op 

struikelen. 

 

 

 

 

Een opgeruimde werkomgeving werkt prettiger en geeft veel minder 

risico’s. Het helpt meestal niet om je over het afval van anderen op te 

winden…Geef zelf het goede voorbeeld! De uitvoerder moet hierop toezien. 

gevolgen van troep De gevolgen van een niet-opgeruimde bouwplaats kunnen zijn: 

 struikelgevaar en ongemak 

 bodemvervuiling 

 afval kan gaan zwerven 

 ongedierte 

 uitstraling (werkplezier voor jezelf en anderen) 

 

voorkomen gevaar Om de gevaren bij het lopen (in de zin van: te voet verplaatsen) te 

voorkomen zijn er maatregelen en methoden. Deze zijn: 

 ontwerp: bij het ontwerp en de voorbereiding moet zorg worden 

besteed aan het voorkomen van onveilige situaties 

 good housekeeping: zorg voor een ordelijke en nette werkplek 

 het zo snel mogelijk oplossen van onveilige situaties 

 

 

 geen spullen dragen die het gezichtsveld hinderen 

 de voorziene wegen en paden volgen 

 gepaste schoenen dragen 

 

beheersmaatregelen Om de gevaren bij het te voet verplaatsen te beheersen zijn er maatregelen 

en methoden. Deze zijn bijvoorbeeld: 

 scheiden van mens en gevaar met behulp van een afscheiding 

 aangepaste verlichting 

 

3.8 Afval en milieu 

Zorg dat het werkterrein geen afvalcontainer wordt. Vaak ligt overal afval 

op en rond de werkplekken; dat is niet de bedoeling!   
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Er zijn meerdere oplossingen voor dit probleem: 

dagelijks opruimen         1.  zet de containers waar mogelijk dichter bij de werkplek 

        2.  ruim met z’n allen dagelijks de rommel op 

        3.  huur op kosten van de vervuiler een schoonmaakbedrijf in 

        4.  laat de vervuiler z’n eigen afval opslaan en afvoeren 

 

4. Horizontaal en verticaal transport 

Bouwen behelst dat er veel materialen verplaatst 

worden. Het is natuurlijk de kunst om zo weinig 

mogelijk met de hand te hoeven transporteren. 

Bij het opperen loopt je veiligheid gevaar als je 

niet met oppermaterieel, zoals stenen en 

kruiwagens, bij de werkplek kunt komen. Een 

mobiele kraan is dan vaak een (dure) oplossing. 

Op een verkeerde manier tillen en verplaatsen 

van materiaal kan rugklachten veroorzaken; het 

is dus bij het verplaatsen en tillen van een last 

belangrijk om dit op de juiste manier te doen. 

 

tillen Op de juiste manier tillen doe je door zoveel mogelijk gebruik te maken van 

je beenspieren. Til met gebogen knieën en een rechte rug; houd de last of 

 het voorwerp zo dicht mogelijk tegen je lichaam aan. Zorg ervoor dat bij het 

neerzetten je vingers nergens bekneld (kunnen) raken. Gebruik bij ruw 

materiaal (zoals stenen en hout) handschoenen. Als je een stenenkruiwagen 

moet laden is het handig om een stenenklem te gebruiken; dit voorkomt 

 verwondingen en onnodig bukken. Met een zogenoemde optang kan een 

kraan een pakket van 400 stenen in één keer optillen en op de steiger 

zetten. 

 

4.1 Palletwagens 

Een palletwagen is een voertuig met een hefhoogte van 20 cm dat geschikt 

is voor het handmatig of elektrisch verplaatsen van pallets.  

 

gevaren   Bij het werken met palletwagens horen een aantal gevaren: 

 rugklachten door verkeerde werkhouding 

 pijnlijke schouders en armen door het trekken aan een 

palletwagen met te zware lasten 

 vallen van de lading 

 beknelling van vingers, enkels, voeten en tenen 

 

 het aanrijden van personen, goederen of gebouwen 

 beschadiging van goederen en uitrusting door verkeerd gebruik 

 

veiligheidsmaatregelen  Bij het werken met palletwagens horen een aantal veiligheidsmaatregelen: 

 stabiel laden, last over twee vorken spreiden 

 rijden over egale grond 

 zorgen voor genoeg manoeuvreerruimte 

 de bediener moet een goede houding aannemen 

 

4.2. Vorkheftrucks 

 Een vorkheftruck is een door middel van een elektromotor of een 

verbrandingsmotor aangedreven transportmiddel, vooral bedoeld voor het  

gevaren vervoer van goederen die op een pallet staan. De gevaren die hierbij horen 

zijn: 
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 vallen van de last 

 kantelen van de lading 

 kantelen van het voertuig 

 het aanrijden van personen, goederen of gebouwen 

 beschadiging van goederen en uitrusting door verkeerd gebruik 

 inademen van dieselmotorenemissie bij het werken met een 

vorkheftruck in een gesloten ruimte 

 

meerijden Je mag het contragewicht nooit verzwaren. Personen mogen alleen 

meerijden als er een speciale zitplaats is of als er een speciale werkbak 

wordt gebruikt en er voldaan is aan de veiligheidsvoorwaarden. Tevens mag 

men zonder speciale werkbak geen personen heffen. Er mag met een 

vorkheftruck alleen gehesen worden als een speciale hijsinrichting is 

aangebracht; besef dat de vorkheftruck dan wordt gezien als hijskraan! De 

chauffeur moet over aantoonbare, getoetste deskundigheid 

deskundig beschikken; hij of zij moet een veiligheidsgordel gebruiken en het zicht 

moet optimaal zijn.  

  

4.3 De verreiker 

Door inzet van een verreiker bespaar je je veel sjouwwerk! Vooral bij 

verreiker sloopwerk en opperen op hoogte biedt een verreiker een goede oplossing. 

Tijdens het rijden dient extra gelet te worden op aanrijdgevaar; pas ook op 

voor beknelling. Voor hijsen met een verreiker moet je een 

 persoonscertificaat hebben; bij het rijden op de openbare weg moet je 

daarnaast een rijbewijs bezitten, zie ook de eisen die worden gesteld aan 

hijskranen (meer hierover vind je in hoofdstuk 9). 

 

5. Elektriciteit op de bouwplaats 

Voor elektriciteit op bouwplaatsen zijn allerlei regels opgesteld, maar die 

hoef je niet allemaal te leren. Wel moet je weten dat je in bijvoorbeeld 

kelders en 

kruipruimten geen 

220 volt mag 

gebruiken; gebruik 

hier 120 volt 

gelijkspanning of 50 

volt wisselspanning.  
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Je moet erop letten dat er verschillende klassenaanduidingen bestaan, 

namelijk klasse I, II en III. In de tekening staat aangegeven waar je welke 

klasse en stroom mag gebruiken. 

Een veiligheidsaarding is een verbinding van de uitwendige metalen delen 

van elektrische toestellen met aarde. Dit 

voorkomt dat deze metalen delen bij een 

defect onder spanning komen te staan. Met 

betrekking tot het aanbrengen van een 

veiligheidsaarding veiligheidsaarding is het belangrijk dat men 

met het aarden zoveel mogelijk aansluit op 

het bestaande aardnet. Het kan verplicht zijn 

dat steigers (stellingen) zijn verbonden met 

een aardleiding; dit is het geval wanneer er 

zich op of aan de steigers elektrische kabels, 

leidingen en/of elektrisch materieel (zoals 

handgereedschap) bevinden die onder een 

niet-veilige spanning staan.  

Een voorbeeld van een veiligheidsaarding is 

een aardlekschakelaar;  

aardlekschakelaar deze aardlekschakelaar schakelt de stroom uit zodra er ergens meer dan 30 

mA ‘weglekt’, bijvoorbeeld door kortsluiting of een ongeïsoleerd apparaat. 

Ook moet iedereen de verdeelkast kunnen uitschakelen bij noodsituaties.  

 

 De beveiligingswaarde van de aardlekschakelaar die in de 

bouwstroomaansluitkast moet worden toegevoegd voor extra veiligheid is 30 

mA per uitgaande voeding en 300 mA in het algemeen. De 

aardlekschakelaar heeft zijn beperkingen; het biedt geen absolute 

veiligheid, maar is wel 

veiligheid verhogend veiligheidverhogend. Daarnaast biedt het geen bescherming tegen 

 overstroom, opwarming en kortsluiting. Bovendien moet de 

aardlekschakelaar regelmatig getest worden. Ook moet iedereen de 

verdeelkast kunnen uitzetten bij noodgevallen; wel is het 

 dan noodzakelijk goed te markeren waar de leidingen liggen, zodat deze bij 

graafwerkzaamheden niet worden geraakt.  

 

 

 

 Gebruik zo weinig mogelijk haspels en verlengkabels. Een gevaar bij het  

 gebruik van voedings- en verlengkabels is overbelasting van de kabel. Een 

veiligheidsmaatregel is bijvoorbeeld het zeker stellen dat de voedings- of 

verlengkabel geschikt is voor het vermogen van de aangesloten apparaten. 

Respecteer altijd het maximaal  

maximaal vermogen  toelaatbare vermogen van de haspel in opgerolde en uitgerolde toestand. 

Rol haspels volledig af om warmteontwikkeling te voorkomen, hierdoor zou 

weer kortsluiting en brand kunnen ontstaan. Kabels kunnen worden 

ingegraven of op voldoende hoogte worden opgehangen; dit voorkomt 

struikelen en andere beschadigingen. 

 

containers Containers moeten volgens de voorschriften aangesloten worden; dit 

betekent dat er ook geaard moet worden.  

 

veiligstellen Het veiligstellen van installatie en apparatuur betekent dat deze drukvrij en 

spanningsloos worden gemaakt. Door veiligstellen wordt voorkomen dat 

apparaten, machines en installatieonderdelen onbedoeld in beweging komen 
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(waardoor de werknemer met bewegende delen in aanraking zou kunnen 

komen) of onbedoeld onder elektrische spanning komen te staan.  

 Alleen bevoegde personen mogen de installatie en de apparatuur 

veiligstellen. Deze personen zorgen ervoor dat:  

 de installatie/apparatuur buiten gebruik wordt gesteld 

 er geborgd is tegen het opnieuw inschakelen 

 er controle op veiligstelling plaatsvindt 

 

oorzaken ongevallen Bij het werken met elektriciteit kunnen ongevallen gebeuren. De 

met elektriciteit volgende oorzaken houden verband met het werken met elektriciteit: 

 defecte en ondeugdelijke machines 

 slechte of ontbrekende aardverbindingen 

 foutieve aanleg of montage 

 directe of indirecte aanraking van onder spanning staande delen 

 

 Bij het gebruik van elektrisch materieel horen veiligheidsmaatregelen. 

vóór werk Veiligheidsmaatregelen voor het werken met elektrisch materieel zijn:  

 visueel controleren op beschadigingen en afwijkingen 

 beschadigingen melden en beschadigd materieel niet gebruiken 

 

veiligheidsmaatregelen Veiligheidsmaatregelen om de mens te behoeden voor de gevaren van 

elektriciteit zijn: 

 aarding  

 isolatie 

 dubbele isolatie 

 aardlekbeveiliging 

 gebruik van zeer lage spanningen 

 fysieke afscherming 

 

fysieke afscherming Fysieke afscherming houdt in: 

Door het aanbrengen van een afscherming of omhulsel worden onder 

spanning staande delen onbereikbaar gemaakt. Voorbeelden van fysieke 

afscherming zijn schakelkasten en omkastingen van wasmachines. 

 

beveiliging omkastingen Er zijn verschillende beveiligingen voor omkastingen. Ze beveiligen tegen: 

 indringen van vocht (bijv. regen) 

 indringen van stof 

 stoten en vallende voorwerpen 

 

isolatie Isolatie houdt in dat spanningvoerende delen onbereikbaar zijn gemaakt 

door ze te omgeven met niet-geleidend materiaal; slechts stuk maken maakt 

deze functie ongedaan. Voorbeelden van isolatie zijn: rubber, kunststof en 

keramiek. 

 

elektra afsluiten Na werktijd moet de bouwelektra worden 

afgesloten, zodat kinderen niet met elektrisch 

gereedschap kunnen spelen. Ook moet de 

groepenkast op slot; kinderen kunnen de 

stroom anders alsnog zelf inschakelen. 

 

 Verlichting 

De omstandigheden waaronder je je werk 

moet verrichten kunnen heel verschillend 

zijn. Het is nooit prettig om in een vieze, 
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donkere en gevaarlijke omgeving te werken. Als je steeds moet kijken waar 

je je voet neer kunt zetten bij het lopen loop je grote veiligheidsrisico’s. Ook 

kun je op den duur bedrijfsblind worden; je let niet meer goed op. Vooral in 

de winter is het nodig dat de bouwplaats voldoende verlicht is. Om te 

verankeren  voorkomen dat lichtmasten omwaaien kun je die aan een stelconplaat 

verankeren. De lampen met klasse I moeten buiten  

buiten handbereik  handbereik worden geplaatst; dat is niet alleen omdat ze heel heet worden, 

maar ook om elektrocutiegevaar te voorkomen. 

  

  6. Een goede werkhouding 

Op bouwwerken wordt nog veel handmatig werk verricht; je kunt denken 

aan tillen en dragen. Het is daarom van groot belang om een goede 

werkhouding te hebben. Voorlichting hierover kan door middel van gerichte 

instructies of scholing. Het verrichten van zware lichamelijke inspanning 

(tillen, duwen en sjorren) moet zoveel mogelijk worden voorkomen. 

 

Je kunt op twee goede manieren duwen en trekken. De ene manier is dat je 

alleen je armen en benen gebruikt; je lichaam blijft op dezelfde plaats. De 

andere manier is duwen of trekken mét je armen en benen waarbij ook je 

lichaam in beweging komt. 

regelmatig rusten  Bij het verrichten van zware inspanning moet je regelmatig rusten; je kunt 

beter een aantal keren kort rusten dan één keer lang. 

Denk bij duwen en trekken daarom aan de volgende zaken: 

 gebruik zoveel mogelijk mechanische hulpmiddelen 

 zorg voor een goed begaanbare, vlakke, verharde ondergrond 

 

 

 

 

 

Ook is het belangrijk om op de juiste wijze te tillen. Op een verkeerde 

manier tillen en verplaatsen van materiaal kan ernstige rugklachten  

tillen veroorzaken. Tillen op de juiste manier doe je door zoveel mogelijk gebruik 

te maken van je beenspieren. Til met gebogen knieën en een rechte rug. 

Houd de last of het voorwerp zo dicht mogelijk tegen je lichaam aan. Zorg 

ervoor dat je voldoende grip hebt, anders kan de last vallen. Zorg er ook 

voor dat bij het neerzetten je vingers nergens tussen bekneld raken. Gebruik 

bij ruw materiaal, zoals elementen en klinkers, altijd handschoenen. 

 

veiligheidsmaatregelen  De veiligheidsmaatregelen bij handmatig tillen en verplaatsen zijn: 

 het maximaal te tillen gewicht is 25 kg (advies) 

 tillen in zithouding moet worden voorkomen 

 niet te hoog tillen 

 de last niet te ver verplaatsen 

 let op gladde, niet egale vloeren, gaten en trappen 

 bepaal zelf het tempo en las korte pauzes in 

 rustig tillen 

 

 De veiligheidsmaatregelen voor de persoon die lasten tilt zijn:  

 veiligheidskleding en PBM dragen 

 regelmatig van houding wisselen 

 

Het verplaatsen van een last heeft ook invloed op je eigen lichaam;  

gebruik je lichaam daarom op een goede manier. 

Wist je dat… 

…je je maximale inspanning slechts 4 seconden kunt volhouden? 
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7. Weersomstandigheden 

In hoofdstuk 5 hebben we al aandacht besteed aan de 

weersomstandigheden en het effect daarvan op je huid. Nu zullen we 

bepaalde weersomstandigheden onder de loep nemen die gevaren met zich 

mee kunnen brengen: 

a. felle zon 

b. sterke wind 

c. bliksem 

d. regen en mist 

e. sneeuw en ijs 

f. duisternis 

 

We geven per onderdeel aan wat je zelf kunt doen om onveilige situaties en 

ongelukken te voorkomen. 

 

a. felle zon 

Als je voor je beroep buiten moet werken vormt zonlicht een groot  

UV-straling   arbeidsrisico. Langdurige blootstelling aan uv-straling leidt niet alleen tot 

huidkanker, maar heeft ook een nadelig effect op je afweersysteem (dus 

word je eerder ziek). Als je buiten werkt krijg  je 2 tot 3 keer zoveel uv-

straling te verwerken als bijvoorbeeld kantoorpersoneel; daardoor heb je 4 

tot 5 keer meer kans om huidkanker te krijgen. Het is dus absoluut nodig 

om jezelf tegen de zon te beschermen!  

 

    De vuistregels van het stappenplan ‘Kijk uit voor je huid’ die we je 

aanraden zijn: 

 werk in een overall of lange broek en overhemd of T-shirt met 

lange mouwen 

 draag een helm of pet met klep en nekflap 

 smeer onbedekte lichaamsdelen elke twee uur in met zonnebrand- 

zonnebrandcrème       crème factor 10 of meer, of een sunblock. Als je veel zweet moet 

je je vaker insmeren 

 draag een (sport)zonnebril die je ogen ook aan de zijkant beschermt 

 ga naar een arts als een moedervlek verandert of een zweertje niet 

overgaat 

 

b. sterke wind 
Isolatieplaten kunnen wegwaaien 

Wist je dat… 

… met ontbloot bovenlichaam lopen niet alleen gevaarlijk is 

vanwege UV-straling? Je loopt ook veel meer risico op letsel 

door de materialen waarmee je werkt (lijm en teer 

bijvoorbeeld) en het materieel waar je je aan kunt stoten. 
Bovendien vergroot het de kans op rugklachten! 
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Met sterke wind bedoelen we windkracht 6 en hoger; bij deze windkracht  

windkracht 6 of hoger kun je beter geen werkzaamheden op hoogte meer uitvoeren. Je begrijpt dat 

het bovendien ook geen pretje is om dan op het dak te moeten werken.  

 

Maar behalve risico’s voor dakdekkers kan harde wind om de volgende 

gevaar bij wind  redenen gevaarlijk zijn: 

 sterke afkoeling lichaamstemperatuur; als het hard waait heb je het 

eerder koud omdat je lichaamstemperatuur daalt 

 kantelgevaar hijswerktuigen 

 verstuiven van zand; dit kan bijvoorbeeld oogletsel veroorzaken en 

geeft veel rommel op de bouwplaats 

 wegwaaiend materiaal; dit kan allerlei nare gevolgen hebben, 

bijvoorbeeld als het in machines of op mensen terechtkomt. 

 kantelgevaar wanden; net neergezette wanden die nog onvoldoende 

weerstand kunnen bieden tegen 

harde windstoten kunnen omwaaien, 

met alle gevolgen van dien. 

 

Ten eerste moet je jezelf dus warm 

aankleden om goed op temperatuur te blijven 

en niet ziek te worden. Ten tweede moet je 

ervoor zorgen dat de spullen op de 

bouwplaats, zowel materiaal als materieel 

goed vastzetten  en het gebouw zelf, goed vastgezet worden. 

   Gibo en kalkzandsteen moeten op een goede 

manier geschoord worden, zie het voorbeeld 

hiernaast. 
  Schoren van kalkzandsteen 

 

Let ook op verticale belasting door wind. 

Soms is het moeilijk om tijdig maatregelen te nemen tegen harde wind. 

Vooral harde windstoten vormen een verraderlijk risico; let daarom op als je 

de weersomstandigheden snel ziet veranderen. Begint de lucht opeens te 

betrekken en wordt het snel kouder, check dan of je werksituatie tegen 

zwaar weer bestand is.  

 

    c. bliksem 

Werken bij onweer en bliksem brengt enorme risico’s met zich mee; het 

letsel wat door een blikseminslag veroorzaakt wordt is meestal blijvend of 

dodelijk. Neem bij onweer de volgende maatregelen: 

 zoek een veilige plek om te schuilen tot het onweer voorbij 

schuilen   is. Dat is in een bouwwerk, een auto of de cabine van een machine 

waarvan de ramen gesloten zijn 

 een gebouw is veiliger dan een houten keet 

 ga niet vlak bij metalen hekken, lichtmasten, bomen, bouwliften, 

leidingen of steigers staan; als de bliksem daar inslaat, krijg jij ook 

een klap. Blijf zeker uit de buurt van het dak, want dan kan het zijn 

dat je het hoogste punt bent! 

 

wanneer stoppen  Let op: Als je buiten aan het werk bent moet je stoppen met werken als de 

tijd tussen donder en bliksem minder dan 10 seconden bedraagt; er is dan 

extra kans op blikseminslag. 
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    d. regen en mist 

    Regen en mist zijn in Nederland niet bepaald zeldzame 

natuurverschijnselen. Deze weersomstandigheden lijken misschien 

ongemak en risico  onschuldig, maar kunnen behalve veel ongemak ook risico’s met zich 

meebrengen.  

 

 

    Behalve de slechte invloed die ze op je huid hebben kunnen ze de oorzaak 

vormen voor: 

 slecht zicht 

 gezondheidsklachten (zoals reuma, allergische reactie) 

 modder, plassen en gladheid 

 slecht begaanbare ladders 

 

    De eerste twee punten hebben te maken met je lichamelijke conditie, de 

laatste twee met de situatie op de bouw in het algemeen. Juist door een 

combinatie van factoren wordt de kans op ongevallen groter. 

 

e. sneeuw en ijs 

Als het werken bij regen en mist al gevaren met zich meebrengen, dan geldt 

dat natuurlijk zéker voor kou en vorst. We noemen de volgende nadelen: 

 warmteverlies: je hebt beschermende kleding nodig 

 gladheid 

 je gevoelstemperatuur ligt lager 

 bevriezingsgevaar: ogen, vingers, tenen 

 grotere kans op storing aan materieel 

 

werkkleding   Het spreekt min of meer voor zich dat bij zulke temperaturen goede en 

warme werkkleding onontbeerlijk is. 

 

 

 

 

 

 

 

    f. duisternis 

Met name in de winterperiode, maar ook bij zware bewolking en 

regenbuien, kan het werken op de bouw bemoeilijkt worden door 

slecht zicht duisternis. Als je slecht zicht hebt neemt de kans op ongelukken toe. 

Je raakt eerder vermoeid, kunt minder nauwkeurig je werk doen, glijdt 

eerder uit en je ziet ook onveilige situaties minder snel aankomen. Denk 

bijvoorbeeld aan onbeveiligde wand- en vloeropeningen die door duisternis 

slecht of moeilijk te zien zijn! Als je je bewust bent van deze gevaren: een 

gewaarschuwde mens telt voor twee… 

Wist je dat… 

…als het hard vriest en je met je blote handen een 

ijzeren staaf beetpakt, je hieraan vast kunt vriezen?  
 

Wist je dat… 

…de snelheid van geluid 300 meter per 

seconde is?  
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1. Inleiding 

Voordat je een bouwput, kelder of tunnel graaft, een damwand aanbrengt 

of gaat heien, moet je weten waar de kabels en leidingen in de grond liggen. 

Wanneer je kabels of leidingen tegenkomt moet je die eerst verwijderen of 

verleggen. Schade aan kabels en leidingen heeft grote gevolgen, zowel 

maatschappelijk als financieel! Daarom is het noodzakelijk dat je zulke 

schade tijdens de hierboven genoemde werkzaamheden voorkomt.  

 

In dit hoofdstuk bespreken we de veiligheid met betrekking tot funderings- 

en cascowerkzaamheden. Bij deze werkzaamheden worden veel  

graaf-, hei- en hijswerkzaamheden verricht. Hiervoor worden 

hijswerktuigen gebruikt; een aantal van deze werktuigen zullen in dit 

hoofdstuk aan de orde zal komen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riolering tussen funderingsbalken 
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2. Onveilige bouwfase 

 

a. hoofdletsel 

hoofdletsel Bij ongeveer 10% van alle ongevallen in de bouw hebben werknemers 

hoofdletsel opgelopen. Met name tijdens de funderings- en 

ruwbouwwerkzaamheden komt relatief vaak hoofdletsel voor. 

 

oorzaken De oorzaken van hoofdletsel zijn meestal: 

 stoten van het hoofd 

 (om)vallende voorwerpen (bekisting) 

 een hijslast of hijshaak van een kraan komt tegen het hoofd 

 

helm Het dragen van een helm is daarom noodzakelijk en zelfs verplicht tijdens 

hijswerkzaamheden. Een helm kan veel pijn voorkomen of op z’n minst 

verzachten. De klap wordt over een groter oppervlak verdeeld en 

opgevangen door nek- en rugspieren. 

 

b. knelgevaar 

beklemming Ander letsel wordt veroorzaakt door beknelling. Als je bekneld raakt zijn de 

gevolgen vaak zeer ernstig; een beklemming heeft namelijk 

 meestal inwendige bloedingen tot gevolg. 

 

omstandigheden De meest voorkomende situaties waarbij beknellingsgevaar bestaat zijn de 

volgende: 

 het monteren van prefab elementen 

 bouwputten en sleuven (talud) 

 betonstorten met de kubel 

 rijdende machines 

 

oorzaken De belangrijkste oorzaken van beklemming zijn: 

 slechte communicatie met de machinist 

 instabiele opslag van materialen 

 onvoldoende gestutte bouwputten en sleuven 

 rommelige bouwplaats 

 

voorkomen Hoe kun je beknelling voorkomen? 

 duidelijke afspraken (tekens) met de machinist 

 stabiele opslag van materialen 

 bouwputten en sleuven voldoende stutten (damwandbekisting) 

 taluds en grondkerende constructies dagelijks controleren 

 orde en netheid op de bouwplaats 

3 juli: een 34-jarige werknemer 

van een wegen- en waterbouw-

bedrijf uit Soest raakt bekneld als 

hij op een stellage staat tussen een 

silo en een betonbak. Hij valt; 

later overlijdt hij in het 

ziekenhuis. 

13 augustus: een 45-jarige 

bouwvakker uit Erica overlijdt 

nadat de bekisting van een 

viaduct waaraan hij werkt 

instort. 



Hoofdstuk 9 – Fundering en casco  VOL - VCA 

 

  

 

  3 

c. vallen van hoogte 

Van alle ongelukken met dodelijke afloop in de bouw heeft ongeveer  

vallen van hoogte 60% te maken met het vallen van hoogte! 

 Op de volgende foto zie je een voorbeeld van een mogelijke val van 

ongeveer 12 meter. Aan de buitenzijde is de steiger volgens de 

voorschriften afgezet; ook de afzetting op het dak is aanwezig. Wat 

ontbreekt is dat aan de binnenzijde de steigervloer niet volledig is 

dichtgelegd. In hoofdstuk 10 gaan we verder in op de maatregelen die je 

kunt of moet nemen om vallen van hoogte te voorkomen. 

 

 

 

 

  zo dus niet 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 Valgevaar 

 

3. Funderingswerkzaamheden 

In het vorige hoofdstuk over bouwplaatsinrichting is al besproken dat de 

grond vooraf moet worden onderzocht op verontreiniging en dergelijke.  

 

3.1 Ontgraven 

De werkvoorbereider of uitvoerder moet vooraf contact opnemen met Klic 

(Kabels en leidingen informatiecentrum) en met de opdrachtgever  

leidingen en kabels voor recente kabel- en leidingtekeningen. Tijdens de voorbereidende 

werkzaamheden moeten proefsleuven en voorsteekwerkzaamheden 

verricht worden om de juiste ligging van kabels en leidingen te bepalen. 

Kabel- en leidingschade brengt de veiligheid in gevaar, denk maar eens aan 

de gevolgen van een beschadiging aan een leiding met een spanning van 10 

kV… 

 

bodemonderzoek Vooraf moet een bodem- en funderingsonderzoek plaatsvinden, dat wil 

zeggen bodemonderzoek naar 

verontreinigingen in de grond 

en een funderingsonderzoek 

naar bepaling van grondslag 

en stabiliteit. Verder is het 

belangrijk dat eventuele 

aangrenzende bebouwing 

stevig genoeg is, zodat die niet 

gaat verzakken. Naar de 

draagkracht van de bodem 

kan funderingsonderzoek 

worden gedaan. 

      Zo niet! 

 



Hoofdstuk 9 – Fundering en casco  VOL - VCA 

 

  

 

  4 

 Het ontgraven van de bouwput wordt mechanisch gedaan. Vooraf moet 

bepaald worden of stempelingen, damwanden of bekistingen noodzakelijk 

zijn. Als er meer dan 1 meter diep gegraven wordt moeten er extra 

maatregelen worden genomen. Als er voldoende werkruimte is kan dit een 

natuurlijk talud zijn. Dit natuurlijk talud is voor elke grondslag verschillend 

(klei, zand etc.). 

strook van 50 cm          Aan alle zijden van de ontgraving moet een strook van 50 cm  

 vrijgehouden worden. Als die strook breder is dan 80 cm moet die voorzien 

zijn van een goede overgang. Als de ontgraving dieper wordt dan zo’n 1,25 

meter moeten er twee ladders of twee trappen worden gebruikt omdat er 

anders te diep gesprongen moet worden. Als de diepte van de bouwput 

meer is dan 2,5 meter moet een deugdelijke afzetting aangebracht worden 

zodat invallen wordt voorkomen. De afzetting (geen rood-wit lint!) moet 1 

meter hoog zijn en zodanig uitgevoerd worden dat ook het gevaar van 

vallende voorwerpen in de put of sleuf voorkomt.  

veilige afstand Uitgegraven aarde moet op een veilige afstand bewaard worden. De 

beschoeiing moet men goed laten aanpassen bij de rand van de uitgraving. 

besloten ruimte Een diepe uitgraving wordt beschouwd als een besloten ruimte!  

                     In de uitgraving mogen geen gascilinders aanwezig zijn.  

 

De hoogte van het grondwater is een belangrijke factor bij ontgraven; 

grondwaterpeil als beneden het grondwaterpeil gegraven moet worden moeten er 

maatregelen genomen worden om het peil te verlagen. Meestal wordt 

gebruik gemaakt van bronnering; als dit niet wordt toegepast bestaat de 

kans op vollopen van de bouwput. Dit bemoeilijkt het werk en verhoogt het 

instortgevaar van de taluds, bijvoorbeeld door trillingen. 

 

 3.2 Damwand 

Om grondwater en gronddruk tegen te houden wordt meestal gebruik 

gemaakt van een tijdelijke stalen damwand. Ook voor diepe ontgravingen 

wordt veelal gebruik gemaakt van damwanden (d.m.v. heien of intrillen). 

 

Bij onvoldoende ruimte naast gebouwen of wegen wordt ook vaak gebruik 

gemaakt van een damwandconstructie, die dan het zogenaamde afkalven 

voorkomt. 

Het aanbrengen van een betonnen damwand 

 

Het aanpikpunt moet duidelijk op het damwandprofiel zijn aangegeven. 

Om de profielen in de grond te slaan/trillen moet het juiste gereedschap 

worden gebruikt (hei- of trilblok). Net als bij ontgravingen moet vooraf 

bodemonderzoek verricht worden naar verontreinigde grond en de 

aanwezigheid van kabels en leidingen. Deze werkzaamheden worden 

uitgevoerd door gespecialiseerde bedrijven. 
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 3.3 Heipalen 

Bij het aanbrengen van de fundering moeten vaak palen worden geheid. Op 

het moment dat de palen worden geheid kunnen er risicovolle situaties 

ontstaan. Bij het opbouwen van een heistelling moet je kijkers op afstand 

houden; ook moet je ervoor zorgen dat er binnen het valbereik geen andere 

bouwvakkers aan het werk zijn. 

aanpikken Bij het gebruik van betonnen heipalen is het belangrijk de staalstrop 

(grommer) of ketting op de juiste plaats aan te brengen; dit voorkomt 

valgevaar (het uit de strop schieten van de paal).  

 

gevaren bij heien Het heien van palen kan verschillende gevaarlijke situaties veroorzaken. 

Een aantal situaties: 

 lawaai en trillingen 

 breken of losschieten van de strop (grommer) 

 instabiliteit van de heimachine door grondslag of onvoldoende 

ondersteuning (schotten) 

 oliespatten 

 het onjuist hijsen van de paal of betonkubel 

 

De machinist van een heistelling moet in het bezit zijn van een  

deskundigheidsbewijs deskundigheidsbewijs; hiervoor moet een examen worden afgelegd. 

Bij heiwerkzaamheden zijn gehoorbescherming, een helm en 

veiligheidsschoenen of -laarzen met dikke zolen (in verband met trillingen) 

verplicht. 

 

3.4 Mechanisch breken 

Koppensnellen betekent de boven de grond uitstekende betonkop stuk 

hakken. Hierdoor wordt de wapening die in de paal zit zichtbaar. De 

wapening van de paal wordt opgenomen in de funderingsbalk en vormt zo 

één geheel. 

 

mechanisch breken Een graafmachine uitgerust met een hydraulische breekinstallatie breekt 

ook het beton van de kop van de heipaal. De oude manier (handmatig) 

wordt soms nog toegepast. Door gebruik te maken van een breekhamer, 

aangedreven door luchtdruk, wordt de wapening van de kop van de paal 

vrijgemaakt. Naast het dragen van de gebruikelijke PBM is ook het dragen 

van gehoor- en adembescherming een must.  

  

Een rupskraan, voorzien van koppensneller, breekt de betonkop. 

 

3.5 Betonijzer vlechten 

Bij betonijzervlechten gebruik je een wapeningbuigmachine. Dit apparaat 

heeft enorme kracht! Als je daar met je vingers tussenkomt... Het vlechten 

van ijzer is zwaar werk; een juiste werkhouding en goede 
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rugklachten beperken kleding beperken rugklachten. Steeds vaker wordt wapening (bijvoorbeeld 

rolwapening) voor balken en kolommen kant en klaar vanaf de fabriek 

aangevoerd; op de bouw hoeven ze dan alleen maar op hun plaats te 

worden gehesen en aan elkaar worden bevestigd.  

 

3.6 Bekisten en ontkisten 

 

a. bekisten 

Beton heeft een eigen massa van ongeveer 2500 kg/m3; het is van 

goedkeuring vereist zichzelf dus al zwaar. De ingebrachte wapening is nodig om de 

trekkrachten op te vangen; het beton vangt de drukkrachten op. De 

bekisting moet deugdelijk ondersteund en geborgd worden. 

De beveiliging bij het werken op hoogte (kolommen en ondersteuningen) 

moet veilig zijn; maak daarom gebruik van deugdelijk steigermateriaal, al 

dan niet in combinatie met de klimbekisting. Boven de 2,5 meter moet 

leuningwerk worden aangebracht. 

 

b. ontkisten 

Als het beton voldoende sterkte heeft bereikt kun je de kist demonteren.  

demontageplan Ontkisten moet net zo zorgvuldig gebeuren als het bekisten, dus niet 

zomaar lukraak gaan slopen! Geen geweld bij ontkisten, maar 

schroefstempels, PAL-torens en torensteigers op vakkundige wijze 

demonteren. 

Hier hoef je niet te ontkisten 

 

c. vloeren 

Zorg er bij het bekisten van vloeren voor dat de leuning zo vroeg mogelijk 

wordt aangebracht, in ieder geval vóór het storten; dit voorkomt het vallen 

van (grote) hoogte! Wanneer het beton voldoende is uitgehard kun je  

demontageplan ontkisten. Dit ontkisten kun je niet zomaar doen, het moet gebeuren 

volgens een demontageplan; als je willekeurig stempels weghaalt kan het 

alsnog instorten. Gebruik ook geen geweld of grote kracht bij het ontkisten, 

dus geen hamers of stukken buis bij het losdraaien (afhankelijk van 

bekistingsysteem). Als de ondersteuning van vloeren weg is moet je als 

eerste het vulmateriaal uit de sparingen verwijderen. Van de bovenzijde 

lijkt het alsof je erover kunt lopen, maar qua sterkte is het eigenlijk 

zwevend piepschuim. 

 

4. Hijsen en heffen 

Het verticaal en horizontaal verplaatsen van een vrijhangende last 

verticaal transport noemt men hijsen. Gevaren zijn dat de last uit de kraan valt of dat 
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 de kraan omvalt; als dit gebeurt kan dit vergaande gevolgen hebben. 

algemene hijsregel Een algemene hijsregel is daarom: hijs nooit over personen! Dit betekent 

ook dat er niet over schaft- en uitvoerdersketen gehesen mag worden. 

Indien langs of vanaf de openbare weg gehesen moet worden, neem dan 

vooraf contact op met de politie en opdrachtgever. Breng een 

verkeersafzetting aan die voldoet aan de CROW publicatie 96A en 96B. 

 

Heffen is het dragen van lasten, bijvoorbeeld met behulp van palletvorken 

die gemonteerd zijn aan heftrucks of die via snelkoppelsystemen aan 

grondverzetmachines kunnen worden bevestigd. Dit moet dan wel in de 

gebruiksinstructie vermeld staan! Ook moet de machine voorzien zijn van 

de benodigde wettelijke beveiligingen.  

 

4.1 Hijskranen 

Hijskranen zijn vaste of 

verrijdbare hijswerktuigen 

waarmee vrijhangende lasten 

worden verplaatst. Mobiele 

kranen mogen soms rijden 

met de last; dit mag alléén als 

de fabrikant dit toestaat in 

zijn voorwaarden. Die staan 

vermeld op de hijstabel die in 

het kraanboek aanwezig is. Deze voorwaarden gelden ook voor verreikers 

die uitgerust zijn als mobiele 

Machinerichtlijn kraan. Hijskranen moeten voldoen aan de eisen van de Machinerichtlijn. 

 Daarnaast moeten ze een CE-markering hebben.   

 

Een jaarlijkse veiligheidskeuring moet door een deskundige worden 

uitgevoerd; dit geldt voor alle soorten hijskranen. De keuringsgegevens 

moeten herkenbaar zijn aangebracht op het hijswerktuig. Daarnaast is er, 

afhankelijk van de categorie, sprake van een 2-, 3-, 4-, 5- of 10-jaarlijkse 

keuring. Toren- en mobiele kranen moeten 2 jaar na ingebruikname en 

vervolgens iedere twee jaar aan het 2-2-2 regime onderworpen worden. 

Een aangewezen keuringsinstelling moet de onderzoeken en beproeving 

uitvoeren; de regels hiervoor zijn vastgesteld door de overheid.  

 

documenten De volgende documenten zijn het bewijs van de keuring van hijskranen: 

 een kraanboek waarin de uitgevoerde keuringen, de reparaties en het 

onderhoud vermeld zijn 

 hijstabellen en hijsgrafieken (welk gewicht mag je over welke 

afstand verplaatsen) 

 certificaten (keuringscertificaten van lieren, takels, hijsmasten, 

extrakettingen, hijsjukken en ander hijsgereedschap) 

 

kraanmachinist De vakkennis van de kraanmachinist wordt met de volgende 

 documenten aangetoond: 

 een registratieboekje; hierin staat met wat voor soort kranen de 

kraanmachinist ervaring heeft en hoelang 

 deskundigheidsbewijs, verplicht bij torenkranen, mobiele kranen en 

heistellingen met lastmoment vanaf 10 tonmeter 

 

Deze documenten moeten dus in de kraan aanwezig zijn. 

maximale last Met de hijstabellen kan de kraanmachinist uitrekenen welke last hij 
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berekenen maximaal nog veilig kan hijsen en bij welke windsnelheid dit nog kan (staat 

tevens in gebruikshandleiding). Er mag niet méér gehesen worden dan in de 

hijstabel is vermeld. 

 

veilig hijsen Onder veilig hijsen wordt het volgende verstaan: 

 het gebruik van het juiste, gekeurde hijsgereedschap 

 het regelmatig controleren van het hijsgereedschap, zowel door de 

kraanmachinist als door de aanpikker 

 een goede communicatie tussen de kraanmachinist en de aanpikker 

 rekening houden met de weersomstandigheden 

 een stabiele ondergrond, goede afstempeling 

 de toegelaten werkbelasting niet overschrijden 

 de last op de juiste wijze aanslaan 

 spreidhoek van de twee- of driesprong zo klein mogelijk houden 

 

Om een kraan stevig te laten staan is een vaste ondergrond voor de 

stempels nodig. Voor een goede afstempeling moet gebruik worden 

gemaakt van schotten en eventueel rijplaten, zodat de gronddruk 

kantelgevaar verlaagd wordt. Als een kraan kantelt zijn de gevolgen te raden… het is 

daarom in de meeste gevallen niet toegestaan om te rijden met een last. 

Soms mag er, onder strenge voorwaarden, worden gereden met de last; dit 

moet door de machinist worden getoetst aan de hand van de hijstabel.   

machinist  Als de machinist zegt dat het niet kan, dan gebeurt het niet! De machinist 

bepaalt of het hijsen verantwoord kan of niet. 

 

    4.2 Mobiele en torenkranen 

Om elementen te plaatsen wordt vaak gebruik gemaakt van een mobiele 

kraan. Hierbij is het belangrijk om vooraf goede afspraken 

overleg met machinist  te maken met de kraanmachinist. Naast het gebruik van armseinen is een 

portofoon een handig hulpmiddel wat helpt om onveilige situaties te  

voorkomen.  

helm verplicht   Het dragen van een helm is tijdens hijswerkzaamheden verplicht. Niet 

alleen vallende voorwerpen, maar ook de haak van de kraan kan ernstig 

letsel veroorzaken.  

 

0,5 m afstand houden  Het is verboden om binnen het draaibereik van de kraan te komen; het 

gebied rondom de kraan is een gebied waar je grote kans loopt om bekneld 

te raken. Let hierbij ook op voorbijgangers; zij zijn zich vaak niet bewust 

van de gevaren die ze lopen. Beperk daarom hijsbewegingen boven de 

omgeving tot een minimum! Verricht de hijswerkzaamheden zoveel 

mogelijk binnen de afzettingen. Maak indien noodzakelijk afspraken over 

het al dan niet afzetten van wegen en het 

omleiden van wegen, voet- en fietspaden. 

 

4.3 Hijsvoorzieningen 

Bij veel prefab elementen van putten, liggers en 

wanden zijn door de fabrikant 

hijsvoorzieningen aangebracht. Soms worden er 

ook speciale hulpstukken bijgeleverd, zoals 

klemmen, jukken en evenaars (zie tekening 

links). 

klemmen Klemmen moeten voorzien zijn van een 

uitvalbeveiliging om ongewenst uitvallen van de 

last te voorkomen (bijv. een net, kettingen). 
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Het is mogelijk om een samenstel (combinatie) van een aantal 

hijsgereedschappen te gebruiken; zo’n combinatie noem je 

achtereenvolgens een twee-, drie- of viersprong, afhankelijk van het aantal 

gebruikte kettingen.  

hijsjuk Deze kettingen worden aan een ring bevestigd. Soms wordt een hijsjuk 

(een soort evenaar) gebruikt om het gewicht evenredig over de kettingen te 

verdelen. Een hijsjuk wordt gebruikt bij het verplaatsen van een last met 

gecompliceerde afmetingen precies boven het zwaartepunt, bij weinig 

ruimte boven de last en bij het veelvuldig verplaatsen van gelijksoortige 

lasten. Omdat de kabels recht 

hangen is er geen kans dat ze 

over de last naar elkaar 

toeschuiven. 

 

evenaar Bij het hijsen met een evenaar 

(stalen balk of pijp) worden 

meestal twee- of viersprong 

hijskettingen gebruikt. Een 

evenaar houdt een afstand 

tussen de hijspunten en zorgt 

voor een betere lastverdeling 

op het te hijsen object. 

 

Gebruik je geen hijsjuk, dan 

moet je goed letten op de hoek 

waarin de kabels gespreid zijn. 

Deze tophoek mag maximaal 

hoek max. 120o  120 C bedragen. Bij een hoek 

van 120 C is de belasting van 

beide kabels net zo groot als 

het totale gewicht van de last. 

Zie ook de tekening.  
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Werken op hoogte is en blijft gevaarlijk. Het is moeilijk een veilige 

werkmethode te kiezen omdat bepaalde werkzaamheden nu eenmaal op 

hoogte moeten worden uitgevoerd. Een voorbeeld hiervan zie je op de foto.  
Veilig,.. of toch niet?  (Foto: E.J. Bruinekool) 

 

De betonbalk op de foto heeft ingestorte hijsvoorzieningen, daar zijn de 

strop kettingen aan vastgemaakt. Als extra zekerheid is een strop om de 

betonbalk vastgemaakt. De twee bouwvakkers staan op een heel smal 

randje; als ze hun evenwicht verliezen vallen ze enkele meters naar 

beneden. Toch is het moeilijk om in deze situatie een veiligere 

werkmethode te kiezen. Tijdens het ontwerp en de werkvoorbereiding had 

men al rekening moeten houden met dit veiligheidsprobleem! 

 

4.4 Staalkabels 

hijsgereedschappen  Materieel wat wordt gebruikt om 

de werklast aan te bevestigen 

wordt hijsgereedschap genoemd. 

keuze hijsgereedschap Bepalend voor de keuze van het 

te gebruiken hijsgereedschap zijn: 

afmeting en vorm van de last, 

afstand van de verplaatsing, 

gewicht, materiaal en soort 

verpakking van de last.  

                                               Bij hijsgereedschap moet je denken aan staalkabels, kettingwerk en 

hijsbanden. We zullen deze hierna afzonderlijk bespreken. 

 

Staalkabels zijn samengesteld uit een aantal strengen die rond een staal- of 

touwkern zijn geslagen; ze hebben zowel een grote treksterkte als een grote 

soepelheid. De treksterkte van een kabel wordt onder meer bepaald door: 

 de samenstelling van de kabel (bijv. 6 windingen, linksom, 36 

draden) 

 de diameter van de (touw)kern (bijv. 16 mm) 

 de kwaliteit van de staaldraad (bijv. gegalvaniseerd) 
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roestvorming Let op: staalkabels kunnen roesten! De treksterkte van staalkabels neemt af 

bij een temperatuur boven 100 C; dit is dan ook de maximum temperatuur 

waarbij staalkabels gebruikt mogen worden.  

 

 Je moet staalkabels goed onderhouden. Dit houdt in dat de smeerlaag en 

verontreiniging regelmatig verwijderd wordt, dat regelmatige inspecties op 

slijtage en roest plaatsvinden en dat staalkabels regelmatig worden 

ingesmeerd met zuurvrije olie of met vet. Ze worden opgeslagen in droge, 

goed geventileerde ruimten. Je mag ze niet knopen. 

 

Staalkabels met gebroken draden, sterke roestvorming, beschadigingen en 

ernstige slijtage moeten worden afgekeurd en mogen niet worden 

vernietigen gebruikt! Je kunt afgekeurde hijsmaterialen het beste vernietigen. 

 

4.5 Kettingwerk 

Onder kettingwerk worden kettingen en de bijbehorende onderdelen (zoals 

schakels, haken, schalmen, wartels, ringen, sluitingen en oogbouten) 

verstaan. Kettingen worden gebruikt bij hijs- en transportwerkzaamheden. 

Kettingwerk mag alleen in de lengterichting belast worden.  

 

inspecteren Inspecteer het kettingwerk regelmatig 

(visueel). Controleer de 

geldigheidsdatum van de keuring. Belast 

een ketting alleen in de lengterichting 

van de schalm. Forceer het kettingwerk 

niet! Draai bouten en sluitingen 

helemaal aan; bescherm kettingen tegen 

scherpe hoeken van de last. Belast een 

haak nooit op de punt! 

       

Een hijsketting moet je goed gebruiken; 

er mogen geen slagen of knopen 

ketting niet gebruiken in zitten! Een ketting met uitgerekte of  

 stijfgetrokken schalmen moet afgekeurd 

worden. 

       Ketting met certificaat 

 

4.6 Takels 

verticaal/horizontaal Een takel wordt gebruikt om lasten verticaal of horizontaal te verplaatsen in 

het geval het onmogelijk of niet efficiënt is een hijskraan in te zetten. In 

tegenstelling tot hijskranen hebben takels geen aandrijfmechanisme; ze 

worden met de hand bediend en moeten voor gebruik worden 

geïnspecteerd. Takels vormen eigenlijk een aparte categorie hijs-

gereedschappen; ze zijn er in veel uitvoeringen, zoals handtakels (Weston) 

en kettingtakels. Een takel kan onder een te zware last bezwijken. 

Daarnaast kan de last uit de takel vallen en iemand verwonden. Tevens kan 

een onderdeel van de takel, of de punt waaraan de takel is bevestigd, 

breken. Om te voorkomen dat de takel overbelast raakt mag je nooit méér  

takelen dan de werkbelasting; de werkbelasting is het maximale 

maximale werkbelasting gewicht wat de takel kan tillen. Deze maximale werkbelasting moet op de 

takel vermeld staan. Als een takel bediend wordt met een hendel mag deze 

nooit met een pijp worden verlengd! Ook mag de haak niet op de punt 

belast worden. Gebruik voldoende aanslagpunten.  
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inspecteren Takels moeten altijd vóór gebruik geïnspecteerd worden zodat je 

gebreken tijdig ziet. Als je gebreken ziet, breng de takel dan terug en meld 

het gebrek. Om te voorkomen dat er door verborgen gebreken ongelukken 

gebeuren moeten takels één keer per jaar visueel geïnspecteerd worden. 

Een takel moet je ook na aankoop of reparatie inspecteren. De ketting van  

kettingbeproeving de takel moet meestal éénmaal per 4 jaar getest worden (de zogenoemde 

kettingbeproeving); de fabrikant bepaalt de frequentie. 

 

Bij het slepen van een last komt het vaak voor dat men de kabel of ketting 

zijdelings belast om extra trekkracht te verkrijgen; dit noemen we dan ook 

zijdelingse belasting. 

 

 

4.7 Hijsbanden 

Een hijsband kan worden vastgemaakt aan een kraanhaak. Het zijn meestal 

platgeweven banden van kunststofvezels of staaldraden. Ronde banden zijn 

eindloos! 

 De hijsband kan door slijtage of scherpe lasten beschadigd zijn. Om de last 

zelf niet te beschadigen moet een hijsband tenminste 50 mm (rond) of 60 

mm (plat) breed zijn. Aan hijsbanden kunnen metalen ogen zitten. 

Om te kunnen bepalen of de hijsbanden sterk genoeg zijn om de last te  

maximale werkbelasting hijsen moet je op het aan de hijsband vastgenaaide label kijken; hierop staat 

de maximaal toegestane werkbelasting, het materiaal van de hijsband, de 

keuringsdatum en de keuringsinstantie aangegeven.  

 

 In de volgende situaties mogen hijsbanden niet meer gebruikt worden: 

 slijtage; meer dan 10% ter plaatse van de beschadiging 

 insnijdingen 

 beschadiging van de kanten 

(schuren, scheuren) 

 onvoldoende bescherming aan 

de binnenkant van de hijslus 

 inwerking van chemische stoffen 

 afgescheurd label 

 

Hijsbanden dien je regelmatig op 

bovenstaande punten te controleren. 
     

 Een hijsband die afgekeurd is 

 

5. Cascobouw/ruwbouw 

In deze paragraaf bespreken we de bouw van het casco, ook wel ruwbouw 

of het skelet genoemd; hiermee bedoelen we de vloeren en wanden van een 

gebouw. Dit kan worden uitgevoerd met behulp van kalkzandsteen blokken 

en plaatvloeren, of in het werk te storten beton. Ook is het mogelijk om het 

casco te bouwen met kant-en-klare elementen; deze elementen worden in 

de fabriek gemaakt. Er zijn verschillende soorten van: houten prefab 

elementen, prefab betonelementen, kanaalplaatvloeren en staalconstructies. 

Bij het storten van betonwanden kan gebruik worden gemaakt van 

wandkisten.  

Wist je dat… 

…de trekkracht door het gewicht van de zijdelingse belasting 

(slepen) wel met 300% vermeerderd kan worden? 
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De wandkist zelf heeft een groot eigen gewicht; als de kist scheef staat 

heeft dit tot gevolg dat de kist door z’n eigen gewicht kan omvallen. Een 

klein beetje wind (windkracht 4) duwt al met honderden kilo’s tegen het 

grote oppervlak van de kist; de stempels alleen houden dat niet! Ravage en 

kans op beknelling zijn dan het gevolg. Wandkisten moeten daarom altijd 

stevig worden verankerd. Tijdens het storten is het extra opletten geblazen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Wandkist, let op de ladderopgang… 

 

5.1 Tunnelbekisting 

Om wanden en vloeren in één keer te storten kan gebruik worden gemaakt 

van tunnelbekisting. Een tunnelkist is snel en veilig in gebruik, mits de 

veiligheidsvoorschriften in acht worden genomen. Het wordt met name 

toegepast bij woningen in seriebouw. 

 

De randbeveiliging is er standaard op aangebracht (zie foto). Het lossen 

vergt vaardigheid van de kraanmachinist en een goede samenwerking met 

de ‘tunnelploeg’. De tunnelkist rolt over een soort rails en wordt gelijktijdig 

met een lier naar buiten getrokken en opgetild. 

Om het beton sneller hard te laten worden gebruik je gasbranders in de  

gasinstallatie tunnel; deze moeten veilig op 

de gasinstallatie worden 

aangesloten. De tunnel moet 

goed worden afgesloten als 

de branders aan staan; niet 

alleen om de warmte binnen 

te houden, maar ook om te 

voorkomen dat onbevoegden 

de tunnel in gaan (denk aan 

spelende kinderen!). 
 

               Tunnelkist: voor en na het ontkisten 

5.2 Prefab-elementen 

Steeds meer houten en betonnen delen van de bouw worden 

geprefabriceerd, afgekort als ‘prefab’. Je kunt hierbij denken aan trappen, 

kelders en houten geraamten gevuld met isolatiemateriaal. Maar ook aan 

vloeren en gevelelementen bekleed met plaatmateriaal (zie foto hieronder). 

  

Het bouwen met prefab elementen heeft een aantal voordelen. Omdat de 

elementen in de fabriek in elkaar zijn gezet hoeft er op de  

minder werken op hoogte bouwlocatie minder gewerkt te worden in weer en wind. Meestal is het 

bouwen met prefab elementen ook veiliger; er hoeven minder handelingen 

op hoogte uitgevoerd te worden. Toch kunnen er ook bij werk met prefab 

elementen ongelukken gebeuren.  
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 Een prefab element kan uit de kraan vallen doordat:  

 de hijsvoorziening losschiet (onvoldoende dekking beton, borgpen 

breekt) 

 het hijsoog uit de schroefhuls in de betonplaat schiet 

 het element blijft haken achter een reeds geplaatst element 

 

borgen of schoren De elementen moeten voor het lospikken goed geborgd of geschoord 

worden. Het gewicht van het element moet bekend zijn; hiermee kun je de 

vlucht van de kraan bepalen. 

 

Het verdient de voorkeur om vloer- en randbeveiliging aan te brengen 

voordat de prefab elementen op hun plaats gehesen worden. Prefab 

trappen moet je direct voorzien van leuningen. Controleer vooraf de 

hijsogen en draadeinden op beschadigingen. Ook hier geldt: borg en schoor 

de 

overleg vooraf elementen vóór het lossen. Goed overleg over de werkmethode met je 

collega’s en de kraanmachinist is van levensbelang! 

 

5.3 Staalconstructies 

Het bouwen met staal lijkt op Meccano; alle gaten zijn al voorgeboord in de 

fabriek. Op locatie moeten ze alleen nog aan elkaar worden 

risico’s gebouwd. Toch zijn er risico’s aan deze werkwijze verbonden: 

 het grootste gevaar: vallen van (grote) hoogte 

 het uit de kraan vallen van voorwerpen 

 het omvallen van een kraan of hoogwerker 

 knelgevaar tijdens het monteren 

 

Om veilig te werken zijn er voor het bouwen met staal een aantal extra  

montageplan regels. Het is wenselijk om een montageplan te hebben; daarin staat de 

volgorde van het aanbrengen van de stalen onderdelen en ook wie de 

verantwoordelijke persoon is. Probeer van tevoren zoveel mogelijk op de 

grond in elkaar te zetten! Op die manier beperk je het werken op hoogte. 

 De voordelen van een boutverbinding in plaats van lassen zijn dat je minder 

last hebt van regen en wind en dat het beschadiging van 

conserveringsmiddelen zoals verzinken, verf en coatings voorkomt; ook 

vergen de boutverbindingen een kortere montagetijd. 

 

 Vaak vindt het werken op hoogte plaats vanuit een hoogwerker. Het is 

leeflijn raadzaam om je met een leeflijn vast te klikken aan de bak. Bij het werken 

op de staalconstructie is het verplicht een leeflijn toe te passen, tenzij er een 

vangnet onder hangt. Uiteraard moet dit net wel goed zijn opgehangen: 

strak gespannen en op goede hoogte. 

 

    6. Trapgaten en liftschachten 

   Trapgaten en liftschachten kunnen gevaar 

opleveren. Als je in of boven een trapgat moet 

werken is het nodig om extra voorzieningen te 

treffen. Zo kun je het trapgat dichtleggen of 

leuningen/hekwerken plaatsen. 

Vooral liftschachten moeten goed worden afgezet; 

vrijwel elk jaar vindt er in Nederland een dodelijk 

ongeval plaats doordat iemand in een trapgat of 

liftschacht valt. 
  Deze liftschacht is niet deugdelijk afgezet; er is struikelgevaar. 
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    1. Inleiding 

    Dak en gevels maken een cascogebouw wind- en waterdicht. Daar 

gaat dit hoofdstuk over, het sluiten van gevels en daken (ook wel ruwe 

afbouw genoemd). Bij deze werkzaamheden is vallen van hoogte één 

van de grootste gevaren! Met hoogte bedoelen we een werkhoogte 

boven de 2,5 meter; boven deze hoogte is het aanbrengen van 

valbeveiliging wettelijk verplicht. Welke valbeveiliging nodig is en 

hoe deze aangebracht dient te worden, is afhankelijk van de situatie. 

 

    Regels over veiligheid op het dak zijn al heel oud. Zo’n 4000 jaar 

geleden werd de volgende tekst al opgenomen in de Bijbel: “Wanneer 

u een nieuw huis bouwt, moet u op uw dak een borstwering maken, 

zodat u geen bloedschuld op uw huis laadt, wanneer iemand eraf valt.” 

(Bron: Deuteronomium 22:8, Herziene Statenvertaling). 

 

    Niet alleen bij nieuwbouw komen deze werkzaamheden voor; na een 

aantal jaren moeten namelijk onderhouds- of 

renovatiewerkzaamheden worden uitgevoerd. Het verkeerd gebruik 

van materieel vormt daarbij een extra risico, denk maar aan een ladder 

of rolsteiger die niet stabiel is neergezet. In dit hoofdstuk zal ook het 

materieel wat bij het werken op hoogte veel gebruikt wordt aan de 

orde komen. 
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    2. Hulpmiddelen bij het werken op hoogte 

    De meeste dodelijke ongevallen in de bouw hebben te maken met 

werkzaamheden op hoogte. Je zou kunnen vermoeden dat het grootste 

gevaar bestaat uit het vallen door sparingen; dit blijkt niet zo te zijn. 

Uit onderzoek is gebleken dat er 2,5 keer zo vaak iemand van hoogte 

randbeveiliging  valt dan dat iemand door een sparing tuimelt. Randbeveiliging is 

daarom van levensbelang! Daarnaast is er het gevaar van vallende 

voorwerpen.  

 

    Als het niet mogelijk is om een 

dakrandbeveiliging aan te 

brengen moet je een 

harnasgordel gebruiken (zie de 

foto hiernaast). 

     

    Denk hierbij wel om de lengte 

van de vallijn en de eventuele 

lengte van de valdemper! De verschillende soorten valbescherming 

zijn reeds in hoofdstuk 5 behandeld. In de volgende paragraaf 

bespreken we randbeveiligingen. 
     

    2.1 Randbeveiliging 

    Randbeveiliging heeft een belangrijke functie; het voorkomt een val 

van hoogte. Randbeveiliging moet minimaal een volwassen 

minimum belasting  persoon kunnen tegenhouden. Daarom is afzetting van een groot 

hoogteverschil met rood-wit lint verboden! Het biedt geen fysieke 

afscherming. Algemene regel is dat werkplekken met een valhoogte 
groter dan 2,5 meter moeten zijn voorzien van hekwerk of leuningen 

van minstens 1 meter hoog, met een tussenleuning en een 

regelgeving    kantplank. Bij het werken op platte daken gelden de volgende regels: 

 daken met een valhoogte van meer dan 2,5 meter moeten zijn 

voorzien van hekwerk of leuningen van minstens 1 meter 

hoog, een tussenleuning en een kantplank 

 als je op 4 meter afstand van de dakrand werkt is het 

toegestaan een rood-wit lint of een bestaand daktegelpad te 

gebruiken als markering 

 werk je altijd minstens 2 meter vanuit de dakrand, dan is een 

enkele leuning van 1 meter hoogte voldoende als afbakening 

 Aan weerszijden van de toegang tot het dak en aan 

weerszijden van de plaats van aan- en afvoer van materiaal 

moet de dakrand over een lengte van 4 meter zijn voorzien 

van leuning/hekwerk 

 

extra regels   Extra regels gelden als het werken op hoogte grenst aan water, langs 

randbeveiliging  uitstekende delen, in de buurt van elektriciteit en bij gevaar van vallen 

op voorwerpen of in stekeinden. Dan moet er altijd een hekwerk 

worden geplaatst, ook al is het hoogteverschil kleiner dan 2,5 meter.  
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    De figuur hiernaast laat zien 

hoever je vanaf de gevel valt bij 

een bepaalde hoogte. 

 

 

    2.2 Vangnetten 

vloersparingen   Vloersparingen moeten, ongeacht 

de hoogte, worden dichtgelegd 

om invalgevaar te voorkomen en 

te voorkomen dat je getroffen 

wordt door iets wat er doorheen 

valt. Zorg ervoor dat bij het 

afdekken van vloersparingen de 

afdekking voldoende geborgd is, zodat meenemen of wegglijden niet 

mogelijk is. Breng zo nodig leuningen of hekwerk aan! Als 

beveiliging niet mogelijk is, markeer dan het gevaar en bemoeilijk de 

benadering. 

    Als je op een dak met veel daksparingen moet werken kun je beter 

vangnetten   vangnetten gebruiken. Vangnetten kun je onder een dakvlak 

aanbrengen; de bevestigingspunten moeten wel voldoende stevig zijn. 

Het bevestigen doe je bij voorkeur vanuit een hoogwerker. Het 

vangnet moet een bepaalde voorspanning hebben, zodat je bij een val 

in een vrijhangend net komt en geen obstakels raakt. Het net moet 

regelmatig gecontroleerd worden op beschadiging en ophanging.  

 

 

 

 

 

wandopeningen  Ook wandopeningen moeten afgedekt worden om te voorkomen dat 

men er doorheen valt of dat men getroffen wordt door iets wat er 

doorheen valt. Dek het af met draagkrachtig materiaal dat verbonden 

is met de ondergrond! Breng zo nodig leuningen of hekwerk aan. Als 

beveiligen niet mogelijk is, markeer dan het gevaar en bemoeilijk de 

benadering.  

 

    3. Dakwerkzaamheden 

    Zoals eerder besproken is valbeveiliging wettelijk verplicht als het  

valbeveiliging   valgevaar groter is dan 2,5 meter. Omdat bijna alle daken hoger zijn  

> 2,5 meter    dan 2,5 meter behandelen we hieronder enkele dakwerkzaamheden en 

de valbeschermende maatregelen die je moet treffen.  

 

    3.1 Timmerwerk 

    Op daken moet veelal timmerwerk worden verricht aan lichtkoepels 

en lichtstraten. Het beste kun je de daksparingen dichtmaken via de 

onderzijde, bijvoorbeeld met onderstempeld plaatmateriaal of met een 

vangnet; deze valbeveiliging zit niemand die op het dak werkt in de 

weg. Ook voorkom je hiermee dat iemand onder de daksparing 

geraakt wordt door een vallend voorwerp. Behalve het risico te vallen 

in daksparingen bestaat ook het risico ván het dak te vallen; in 

paragraaf 2.1 over randbeveiligingen hebben we de maatregelen om 

dit risico te vermijden reeds besproken. 

  

Wist je dat… 

… je een daksparing nooit alleen met een zeil mag afdekken? 
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    3.2 Afschot- en isolatielaag 

 

    Als je op een dak een afschotlaag aan 

moet brengen kun je dit doen  

zandcement dekvloer  met behulp van een zandcement 

dekvloer. De beste manier is het 

zandcement omhoog pompen. Zorg 

altijd voor een goede 

dakrandbeveiliging of steiger! 

    Een eenvoudigere manier om een 

afschotlaag aan te brengen, is 

isolatieplaten   gebruik maken van isolatieplaten. 

Deze platen zijn licht van gewicht. 

Dit heeft als voordeel dat je ze 

makkelijk kunt tillen. Daarnaast zijn 

ze ook eenvoudig pas te maken. 

    Let op: bij het zagen komen fijne 

kunststofdeeltjes vrij die bij inademing schadelijk zijn. Het is daarom 

beter om isolatieplaten te snijden met een scherp mes. 

    Het nadeel van isolatieplaten is dat ze vanwege het lichte gewicht 

wegwaaien   weg kunnen waaien. Dit geeft milieuvervuiling; een stuk van zo’n 

plaat verteert niet snel. Een ander risico van wegwaaien is dat de 

platen op de openbare weg terecht kunnen komen; met een ongeluk tot 

gevolg. Om wegwaaien te voorkomen, moeten isolatieplaten worden 

vastgezet en geballast.  

 

    3.3 Stalen dakplaten 

    Stalen dakplaten komen meestal direct op de staalconstructie te liggen. 

Het monteren van stalen dakplaten is risicovol vanwege het valgevaar; 

in het ontwerp van de staalconstructie moeten voorzieningen worden 

opgenomen om leuningen te kunnen plaatsen.  

vangnetten   Als de valhoogte groter is dan 4 meter moeten vangnetten onder de 

bij hoogte > 4 meter   te leggen dakplaten zijn aangebracht, bijvoorbeeld met hoogwerkers. 

Deze worden verderop in dit hoofdstuk besproken. 

 

    3.4 Dakbedekking 

Tijdens het aanbrengen van dakbedekking zijn er meer risico’s dan het 

risico van valgevaar vanaf daken. Enkele risico’s zullen we nu 

behandelen.  

    Op het dak vang je veel wind; winddichte kleding is daarom 

belangrijk. Werkkleding van nylon is minder geschikt omdat dit niet 

bestand is tegen de hitte van de brander; het gaat smelten. Voor het 

aanbrengen van bitumineuze dakbedekking zijn speciale veiligheids- 

veiligheidsschoenen ‘w’ schoenen verkrijgbaar met warmtewerende zolen; deze zijn 

herkenbaar aan de letter ‘w’ achter het keurmerk. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
    Bitumineuze dakbedekking 
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    De dampen die bij het branden van de dakrollen vrijkomen zijn  

schadelijke dampen  meestal ongezond; werk daarom zoveel mogelijk van de wind áf. 

Vooral teerhoudende producten veroorzaken schadelijke dampen! 

 

    Vanwege het grote gewicht is het wenselijk dat de dakbedekking 

machinaal op het dak wordt aangevoerd. Verdeel rollen dakbedekking 

over het dakvlak; een dak is meestal niet berekend op een enorm 

gewicht op één plaats. 

brandgevaar   Tijdens het aanbrengen van dakbedekking is brandgevaar aanwezig;  

    zorg er daarom voor dat je niet meer dan een dagvoorraad gas op het 

dak hebt staan. Tijdens de werkzaamheden moeten goedgekeurde 

brandblussers aanwezig zijn. Ook moet je vanwege het brandgevaar 

altijd zorgen voor een tweede vluchtroute. Je dient een uur na het 

laatste brandwerk te controleren of er niets smeult, rookt of brandt. 

 

    3.5 Schuine daken 

    Op schuine daken bestaat het risico dat je van het dak afrolt; de 

snelheid waarmee je dan rolt is afhankelijk van de hellingshoek en de 

lengte van het dakvlak.  

loopplanken   Gebruik loopplanken wanneer de 

bedekking van het dak niet sterk 

genoeg is en om je op het 

hellend vlak te verplaatsen. Om 

het dak te beveiligen kan een 

leuningvoorziening aangebracht 

worden ter hoogte van de goot. 

Vangnetten moeten opgehangen 

worden aan de randen van een 

hellend dak en wanneer er grote 

openingen in het dak zitten. 

Onder bepaalde voorwaarden 

kan er ook een steiger worden 

gebruikt als valbescherming. Wanneer het aanbrengen van leuningen 

of het gebruik van een steiger als valbescherming niet mogelijk is 

moet je een harnasgordel dragen die je aan een vast punt bevestigt. 

 

    Als je in de woningbouw veel op schuine daken werkt, is het 

soepele schoenen  belangrijk om soepele schoenen te dragen. Dit betekent dat schoenen 

met een stalen zool minder geschikt zijn. Bij een stalen zool kan de 

zool bij de neus niet zo goed knikken. Een ander belangrijk punt is dat 

de zool van de schoenen goed geprofileerd moet zijn. Dit voorkomt 

uitglijden. 

 

    4. Hulpmiddelen voor de gevel 

    In de vorige paragraaf heb je gelezen dat onveilige trappen, ladders 

    en steigers vaak de oorzaak zijn van ernstige ongevallen. Er zijn 

verschillende soorten steigers. In dit hoofdstuk worden de volgende 

steigers besproken: stalen steigers, hefsteigers, verplaatsbare 

hangsteigers, rolsteigers en hoogwerkers. 

gebruik gordels  Gebruik altijd een gordel bij het reiken buiten je beveiligde werkplek! 

    Ander materieel wat in deze fase van bouwen gebruikt kan worden 

zijn mobiele kranen en eventueel werkbakken voor personen. 
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    4.1 Stalen steigers 

Een ladder is een beperkt 

hulpmiddel om mee te werken 

in de bouw; een steiger is daar 

beter geschikt voor. Maar ook 

op een steiger loop je risico’s! 

Alleen hiervoor 

opgeleide/geïnstrueerde 

mensen mogen op een steiger 

werken.     Verankering van een steiger 

 

De grootste risico’s zijn: 

 de steiger stort in of valt om door overbelasting, onjuiste 

constructie of onvoldoende verankering 

 instabiliteit door gegraaf onder de steiger 

 onstabiele ondergrond, onvoldoende onderstopping (hout) 

 getroffen worden door vallende voorwerpen 

 vallen van hoogte 

 

Het opbouwen, wijzigen en afbreken van een steiger moet onder 

toezicht van een deskundige plaatsvinden. Een deskundige is iemand  

steigerbouwer B die in het bezit is van het certificaat ‘Steigerbouwer B’ of 

“Toezichthouder Steigerbouw”. Het is aan te bevelen voor 

steigerbouw gebruik te maken van een gespecialiseerd en 

geaccrediteerd bedrijf (onderaannemer). 

stabiliteitsberekening De stabiliteitsberekening en instructies voor op- of ombouw moeten 

beschikbaar zijn. 

 

bijzondere situaties Ook in de volgende situaties moet een deskundig persoon de steiger 

controleren en toezicht houden: 

 de eerste ingebruikname van de steiger 

 bij aanpassingen zoals verhoging, verplaatsing of bij het 

uitbouwen van een steiger 

 na opbouw eenmaal per 3 maanden 

 na extreme weersomstandigheden, bijvoorbeeld storm 

 

In de volgende paragrafen worden verschillende steigers opgesomd. 

Aan de steigers die in dit hoofdstuk worden genoemd mogen geen 

hijswerktuigen worden bevestigd; de constructie van de steiger is hier 

niet op berekend. Wanneer een hijswerktuig door omstandigheden op  

bijzondere steiger of aan een steiger moet worden bevestigd is er sprake van een 

bijzondere steiger (berekening). 

 

 Aan een goedgekeurde steiger moet altijd 

steigerkaart een steigerkaart hangen; als dit niet het geval is mag je de steiger niet 

betreden! Wanneer de steigerkaart rood is betekent dit dat de steiger 

niet gereed is; als de steigerkaart groen is mag je de steiger betreden. 

Tevens staat op de steigerkaart wat de maximale werkbelasting van de 

steiger is. Overschrijd dit maximum niet!  

Bij verschillende systeemsteigers is ook de belasting per werkvloer 

vermeld. Daarnaast geeft de steigerkaart aan of de steiger is gekeurd 

en tot wanneer de keuring geldig is.  
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Voorbeeld van een steigerkaart 

 

De werkvloeren van een steiger moeten van steigerdelen of 

steigerschotten zijn gemaakt. Let op dat de steigerdelen vlak liggen; 

dit voorkomt struikelen. Een steigerdeel moet voldoende ondersteund 

zijn door middel van kortelingen. De afstand tussen de kortelingen 

wordt bepaald door de steigerbelasting (KN/m2).  

Als een steigerdeel niet aan twee kanten wordt ondersteund werkt het 

als een wip, en val je. 

 

Om struikel- en valgevaar te voorkomen moeten de werkvloeren 

schoon en goed begaanbaar zijn. Om eventueel vallend materiaal of 

gereedschap tegen te houden moet rondom de werkvloer een schop- 

kantplanken of kantplank zitten. Laat geen materiaal of gereedschap achter op de 

vloer van de steiger! 

 

leuningen Een dubbele leuning is nodig in verband met valgevaar. 

De ruimte tussen de bovenste en de tussenleuning mag nooit 

maximaal 0,5 meter meer dan 50 cm zijn, anders kan er alsnog iemand tussendoor vallen!  

Een kantplank moet minimaal 15 cm hoog zijn. 

 

Op de werkvloer van de steiger mogen geen hulpsteigers worden 

geplaatst die hoger zijn 

dan 0,50 meter; 

hiermee bedoelen we 

bijvoorbeeld een 

zaagbankje of trap. 

Wanneer dit niet hoog 

genoeg is moet de 

steiger worden 

voorzien van een extra 

leuning op 1,50 meter. 

Deze regel geldt ook 

voor het werken op 

galerijen.         Gebruik geen hulpmiddelen die boven de leuning  
              uitsteken! 

 

Steigers moeten stabiel zijn opgesteld. Enkele dingen kun je hierbij 

zelf controleren: 

 de onderstopping. Een steiger mag nooit op losse stenen staan! 

Onder de staanders moet een houten opvulling liggen, 

bijvoorbeeld baddingen of steigerdelen. Graafwerkzaamheden 

onder of vlakbij steiger, bijvoorbeeld bij kabelleggen, moeten 

vermeden worden (instabiele ondergrond) 

 de verankering. De staanders van de steiger moeten goed zijn 
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verankerd (ongeveer 1 verankering per 20 m2) 

 diagonalen zorgen voor stabiliteit in de steiger 

 

voorwaarden   Een stalen steiger moet aan de volgende voorwaarden voldoen: 

stalen steiger    verankering: dit voorkomt 

omvallen en knikken van de 

staanders 

 stevige vloeren (let op bij 

pakken met stenen; 

onderhoudssteigers zijn vaak 

lichter uitgevoerd!) 

 een leuning op 1 meter boven 

de werkvloer, een 

tussenleuning en een 

kantplank van minimaal 15 

cm hoog 

 de steiger mag maximaal 10 

cm van de wand staan 

 er mogen geen hulpmiddelen 

worden gebruikt die hoger 

zijn dan 0,5 meter 

 

Extra regels 

Een extra regel geldt als een steigervloer hoger ligt dan 6 meter. Dan  

schrikvloer   is, om een mogelijke val te breken, een schrikvloer verplicht. De 

schrikvloer moet maximaal 2,5 meter onder de steigervloer worden 

aangebracht en helemaal worden dichtgelegd. 

    Als een steiger langere tijd wordt gebruikt (langer dan ca. 3 weken)  

aarden   moet hij worden geaard. De gevolgen van onder stroom komen te 

   staan zijn natuurlijk groter op een stalen steiger! Het gereedschap wat 

je gebruikt moet dubbel geïsoleerd zijn. Je moet daarbij zo veel 

mogelijk voorkomen dat kabels langs en over de steiger lopen. Bij 

onweer moet je de steiger verlaten; een steiger kan namelijk als 

bliksemafleider werken. 

   Een programma van eisen is nodig waarin het aantal werkvloeren, de 

bereikbaarheid, de verankering en dergelijke vermeld worden. 

 

4.2 Hefsteigers 

    In de bouw wordt vaak gebruik 

gemaakt van hefsteigers. Het voordeel 

hiervan is dat je op elke gewenste 

hoogte kunt stoppen; dit komt de 

werkhouding ten goede. Ook met 

hefsteigers loop je risico’s; hierbij kun 

je denken aan: 

 vallen van een onvoldoende 

beveiligd werkplatform 

 omvallen door overbelasting 

 beklemming van ledematen 

door onvoldoende vrije ruimte 

 elektrocutie door 

ondeugdelijke elektrische 

voorzieningen 
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    4.3 Verplaatsbare hangsteigers/hangbruginstallatie (HBI) 

    Hiermee worden niet de hangsteigers bedoeld die glazenwassers 

gebruiken, maar ze lijken er wel enigszins op. Sommige plaatsen kun 

je met een stalen steiger of een hoogwerker niet bereiken. 

Voorbeelden hiervan zijn het werken boven water of boven een glazen 

dak. In zulke gevallen kan het zijn dat een hangsteiger of 

Fhangbruginstallatie wordt ingezet.  

 

risico’s    De risico’s die je loopt bij het werken met een hangsteiger zijn 

dezelfde als bij een stalen steiger: 

 het getroffen worden door vallende voorwerpen 

 valgevaar 

 

    Voor het gebruik van een hangsteiger gelden meer eisen dan voor 

stalen steigers. Een hangsteiger mag je gebruiken tot windkracht 6;  

    als de windkracht sterker is dan 6 ben je verplicht om de 

niet bij > windkracht 6 werkzaamheden vanaf een hangsteiger te stoppen. 
 

    Het is raadzaam om voor het 

gebruik de handleiding te lezen of 

een instructie te vragen aan de 

uitvoerder. Controleer altijd, 

voordat je in de bak stapt, of de 

controleer ophanging  ophanging in orde is! In- en 

uitstappen doe je op de begane 

grond. Bij hangsteigers bestaat het 

gevaar eruit 

    te vallen, denk maar aan het artikel 

aan het begin van dit hoofdstuk. 

Reik daarom nooit verder buiten de 

bak dan je armen lang zijn! 

Personen in de hangsteiger 

harnasgordel   moeten een harnasgordel dragen 

die gehaakt is aan een speciaal           Controleer de ophanging 

    bevestigingspunt.   

        

    Ook gereedschap kan uit de hangsteiger vallen; het is dus  

afzetting   noodzakelijk om de grond onder de hangsteiger af te zetten. Je kunt dit 

doen met hekken of met rood-wit lint. Om contact met de begane 

    grond te houden moet op bouwwerken hoger dan 25 meter een 

portofoon of mobiele telefoon aanwezig zijn; dit is ook het geval bij 

geen of beperkt oogcontact tussen de bediener en de personen in de 

hangsteiger. Een hangsteiger is géén bouwlift en mag dus ook niet 

    worden gebruikt om materiaal te verplaatsen. Gebeurt dat wel, dan is 

maximale werklast  er een groot gevaar voor overbelasting! De maximale werklast van 

    de hangsteiger staat erop aangegeven. De werkbelasting mag je nooit 

overschrijden.  

storing    In het geval van een storing moet je de steiger verlaten.  

    Laat een steiger niet gebruiksklaar en onbeheerd achter; hiermee  

onbevoegden   voorkom je dat onbevoegden de hangsteiger gaan gebruiken.  
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    4.4 Rolsteigers 

    Om een gebouw helemaal in de steigers te zetten is veel tijd en geld 

nodig. Een goedkopere manier van werken - aantrekkelijker voor 

opdrachtgevers - is het gebruik van een rolsteiger. Doordat een 

rolsteiger van aluminium is gemaakt is hij gemakkelijk te verplaatsen. 

licht gewicht   Een nadeel van het geringe gewicht is dat de steiger minder stabiel is; 

daarom worden basisverbreders, stabilisatoren of ballast gebruikt. 

 

risico’s    Bij rolsteigers zijn een aantal veiligheidsrisico’s op te noemen:  

 vallen van de werkvloer of door het klimluik 

 vallen bij het beklimmen of afdalen 

 bezwijken van de steiger door overbelasting of gebreken 

 omvallen of in een vloersparing rijden 

 

beklimmen aan binnenkant Een rolsteiger moet je aan de binnenkant beklimmen, mits de sporten 

voorzien zijn van antislip. Net als een stalen steiger moet een 

rolsteiger voorzien zijn van kantplanken en leuningen.  

schoren   Ga niet op de schoren staan! 

hijsen    Gereedschap en materiaal moeten met een touw naar boven gehesen 

worden. Zorg ervoor dat de werkvloer opgeruimd blijft.  

 

    Het is belangrijk om, voor het naar boven klimmen, te controleren of  

wielen blokkeren  de wielen geblokkeerd zijn. Een rolsteiger mag alleen verreden 

worden als er niemand op de steiger is! Dit is vooral vanwege  

stabilisatoren   kantelgevaar. Stabilisatoren zonder wieltjes moeten bij het verrijden 

zo laag mogelijk bij de grond blijven, stabilisatoren met wieltjes 

moeten óp de grond blijven. Als de ondergrond niet vlak en hard is 

kun je gebruik maken van rails of planken. In de buurt van een 

elektriciteitsleiding moet je extra goed opletten. Bij gebruik van een 

rolsteiger bij bovengrondse elektrische leidingen moet er voldoende 

afstand worden gehouden; de afstand is afhankelijk van het type 

leiding en de spanning. Zorg er tevens voor dat de steunen en 

uithouders niet kunnen verschuiven tijdens het verplaatsen.   

 

    4.5 Hoogwerkers 

Hoogwerkers zijn verplaatsbare instrumenten en worden gebruikt om 

personen op hoogte te laten werken. Voorbeelden zijn een zelfrijdende 

hoogwerker, een hoogwerker op een aanhangwagen/vrachtwagen/ 

bestelauto en een schaarhoogwerker. 

Mobiele (verrijdbare) hoogwerkers kunnen uitgevoerd zijn met wielen 

of rupsen. De keuze voor een bepaalde uitvoering houdt verband met 

de bereikbaarheid en de grondslag van het maaiveld. Op de 

bedieningsplaats moet een noodstop aanwezig zijn. Hoogwerkers 

kunnen alleen rijden als de steunen ingeschoven zijn, de arm naar 

beneden is en de bak in ‘neutraal’ staat; dit geldt alleen voor 

hoogwerkers met mechanisch bediende steunen. Met een hoogwerker 

mogen geen hijswerkzaamheden worden verricht! Daarnaast mogen 

ze niet als personenlift worden gebruikt. Aanwijzingen aan de 

bestuurder mogen slechts door één man worden gegeven.  Zowel de 

werkbak als de hefvlakken moeten zijn voorzien van geel-zwarte 

veiligheidssignalering. 
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    Bij een schaarhoogwerker kan rondom de 

schaarconstructie een hek geplaatst zijn; 

hek van 1,5 meter  dit hek is om te voorkomen dat iemand tussen 

de constructie bekneld raakt. Een 

vasthoudknop voor de laatste 1,5 meter is ook 

toegestaan. Een schaarhoogwerker kun alleen 

op en neer bewegen; je kunt zo’n apparaat 

gebruiken op plaatsen waar je moeilijk bij 

kunt komen. 

  

Risico’s   Als je met een hoogwerker werkt, zijn er bepaalde risico’s: 

 de hoogwerker kan kantelen (ondergrond, steunen) 

 knelgevaar (tijdens bewegen) 

 beveiligingen werken niet (daarom voor gebruik testen) 

 elektrocutie 

 aanrijding 

 vallende voorwerpen van het platform 

 je kan uit het platform vallen. 

     

 

 

 

 

 

 

    Specifieke regels  

    Bij het werken op een hoogwerker moet je rekening houden met de 

volgende regels: 

 het is wenselijk om valbeveiliging te dragen die aan de bak is 

bevestigd; soms verplicht de opdrachtgever (petrochemie) dit  

 je moet ouder zijn dan 18 jaar en een instructie hebben 

ontvangen 

 je mag de hoogwerker alleen vanaf het hefvlak bedienen 

 de hoogwerker mag nooit in uitgeschoven positie onbeheerd 

worden achtergelaten, ook niet tijdens de schaft 

 als er kans op een aanrijding bestaat moet je gebruik maken 

van een deugdelijke afzetting (bijvoorbeeld hekken, schildjes 

of kegels) 

 je moet de stempels en uithouders op een vlakke en stabiele 

ondergrond zetten en de wielen blokkeren 

 

eisen hoogwerker  De hoogwerker zélf moeten aan de volgende eisen voldoen: 

 een geldig keuringsbewijs 

 een zichtbare keuringssticker 

 een plaat met het maximum belastbaar gewicht 

 een gebruikershandleiding 

 duidelijke aanduidingen bij de bediening  

 

Net als bij een rolsteiger geldt: gebruik de hoogwerker niet boven 

niet bij > windkracht 6 windkracht 6. 

    Een extra regel wanneer je werkt boven de 25 meter is: gebruik dan  

portofoon   een portofoon. 

 

 

Wist je dat… 
…een hoogwerker verkeerd gebruikt wordt als hij 

dient als hijskraan of als personenlift? 
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    4.6 Ladders en trappen 

Ladders en trappen moeten voldoen aan de norm voor draagbaar 

klimmaterieel. Onder draagbaar klimmaterieel verstaan we 

fabrieksmatig gemaakte ladders en trappen van hout, metaal of 

kunststof. Draagbaar klimmaterieel kan worden gebruikt tot een 

max. 10 meter  werkhoogte van 10 meter. In het vorige hoofdstuk kon je al lezen dat 

de keren dat de Inspectie SZW moest ingrijpen heel vaak te maken 

had met verkeerd laddergebruik. 

  Hieronder volgen de meest voorkomende ladders en trappen: 

 

1. enkele, opsteek- en schuifladders  

Enkele ladders zijn ladders die uit één deel bestaan; opsteekladders 

bestaan uit twee of meer delen. Het onderste deel is een vast deel, het 

bovenste deel schuif je er bovenop. Je kunt opsteekladders alleen 

tegen een gevel zetten. De schuifladder bestaat uit een onderladder en 

een iets smallere bovenladder, die in het onderste deel wordt 

geschoven. De lengte van schuifladders en opsteekladders kun je 

variëren. 

 

2. reformladders 

Reformladders kunnen twee-, drie- of vierdelig zijn. Zij zijn met 

elkaar verbonden door middel van een speciale constructie. Reform-

ladders kunnen als vrijstaande ladder gebruikt worden, maar ook in 

een niet vrijstaande positie, bijvoorbeeld tegen een muur. Een 

driedelige reformladder moet voorzien zijn van een trek- en drukvaste 

verbinding. 

 

3. kooiladders 

Kooiladders worden gebruikt in vaste 

opstelling en zijn meestal bedoeld om 

onderhoudswerkzaamheden uit te 

kunnen voeren. Als er een platform 

aanwezig is moeten daarop hekwerken 

worden aangebracht. Een kooiladder 

kan ook dienst doen als vluchtweg.  

Kooi-ladder 

 4. trappen 

Van trappen bestaan veel verschillende uitvoeringen, zoals een- of 

tweezijdig beklimbaar, met of zonder platform. Als er een platform 

aanwezig is moet een steunbeugel met een hoogte van minimaal 60 

centimeter op het platform zijn aangebracht. 

 

Risico’s bij het gebruik van ladders 

De grootste gevaren bij het gebruik van ladders zijn: 

 het onderuit schuiven of wegglijden van de ladder 

 het omvallen van de ladder 

 ineenschuiven van de ladderonderdelen 

 het breken van onderdelen 

 

Vooral bij het gebruik van ladders op een beton- of gladde tegelvloer 

loop je kans op het wegglijden van de ladder. Gebruik daarom ladders 

of trappen uitgevoerd met rubber klossen (antislip) onder in de 

ladderstijlen of trapbomen. Ook moeten de sporten en treden met 

antislip zijn uitgevoerd. 
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Veilig werken met ladders 

nieuwe regel Sinds 1 juli 2006 mag je een ladder alleen gebruiken als het valrisico 

klein is en als de gebruiksduur kort is (< 4 uur) óf wanneer er geen 

veiliger middel mogelijk is. Dus beklimmen van een ladder blijft 

toegestaan; erop werken is beperkt tot het uitvoeren van lichte 

werkzaamheden.  

 

In het algemeen:  

 een ladder wordt gebruikt wanneer de 

inzet van een steiger (stelling) of 

hoogwerker niet haalbaar is 

 stahoogte is lager dan 7,5 meter 

 statijd is minder dan 4 uur 

 reikwijdte is minder dan een armlengte 

 stel een ladder op in een hoek van 65º tot 

75º  ten opzichte van het horizontale vlak 

(dus de grond) 

 krachtuitoefening via handen is minder 

dan 100N (10kg) 

 plaats een ladder op een stabiele 

ondergrond met voldoende, vrije ruimte    Zo dus niet! 

om de ladder heen 

 beklim een ladder altijd met je gezicht naar de ladder toe, 

houd met twee handen de ladder vast en houd altijd beide 

voeten op de sporten van de ladder  

 beklim een ladder nooit hoger dan de vierde sport van 

bovenaf 

 een ladder moet gecontroleerd worden voor gebruik. Voer 

nooit zelf reparaties uit aan een ladder maar laat dit door een 

deskundige doen 

 gebruik geen ladders als het harder waait dan windkracht 6   

 beveilig de ladder door middel van borging. Gebruik touw 

aan de bovenkant om wegzakken of uitglijden te voorkomen. 

Gebruik een stabiliteitsbalk aan de onderkant om zijdelings 

wegglijden te voorkomen 

 gebruik alleen goedgekeurde ladders en trappen; de ladder 

moet voorzien zijn van een keuringssticker  

 een deur of doorgang achter de ladder moet geblokkeerd 

worden 

 plaats metalen ladders op minimaal 2 meter afstand van 

onder spanning staande delen  

 zorg dat je drie contactpunten met de ladder hebt; dat wil 

zeggen: 2 voeten + 1 hand of 2 handen + 1 voet  

Wist je dat… 
…je een ladder heel eenvoudig in een hoek van 70 graden 
tegen een gevel kunt zetten? Je plaatst de ladder met de 
onderzijde gelijk met de voorkant van je voeten. De 

ladder houd je met gestrekte armen vast, en klaar is Kees. 
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Bij het werken met ladders: 

 de ladder niet direct tegen een raam plaatsen; gebruik in dit 

geval een dwarssteun 

 de ladder en ladderschoenen moeten schoon blijven, anders 

kan het glad worden 

 bij meerdelige ladders mogen de verschillende delen niet 

kunnen bewegen en moet de ladder vastgezet worden. De 

overlappingslengte wordt door de fabrikant bepaald 

 laat een ladder nooit onbeheerd achtert 

 de toegang van de ladder moet vrij worden gehouden van 

obstakels 

 zorg dat de ladder minimaal één meter boven de vloer 

uitsteekt 

 het meenemen van materialen mag de houvast niet 

belemmeren 

 

    4.7 Werkbakken voor personen 

    Als je geen steiger of hoogwerker kunt gebruiken om op hoogte te 

werken mag je onder strikte voorwaarden een werkbak gebruiken. 

Zo’n werkbak hangt aan een  

keuring werkbak   hijskraan; deze moet gekeurd zijn en 

er moet een schriftelijk bewijs van de 

keuring aanwezig zijn. De werkbak 

mag alleen voor werkzaamheden 

gebruikt worden die grote spoed 

hebben of als andere methoden 

grotere veiligheidsrisico’s met zich 

mee brengen. Je mag hem niet vaker 

dan enkele malen per jaar gebruiken.  

maximaal 4 uur  Per keer mag je 4 uur gebruik maken 

van de werkbak. Je mag de werkbak 

alleen betreden en verlaten als de 

bak op de grond staat. Aan de 

buitenzijde bevat de werkbak 

informatie over de toelaatbare werklast, de eigen massa en het 

maximaal toelaatbare aantal personen.  

 

    Een werkbak mag niet worden ingezet om personen naar een hogere 

of lagere plek te brengen. Een werkbak wordt vaak opgehangen aan 

    een viersprong. De kraanbestuurder en personen in de werkbak 

moeten elkaar kunnen zien; daarnaast moeten ze contact met elkaar 

portofoon verplicht  hebben via een portofoon. De kraanbestuurder mag maar van één 

persoon tegelijk instructie ontvangen, om verwarring te voorkomen. 

Zolang er mensen in de werkbak zijn mag de kraanbestuurder de 

kraan niet verlaten. 

harnasgordel verplicht In de werkbak moet je een harnasgordel dragen die aan de werkbak 

bevestigd is. De werkzaamheden moeten worden gestaakt als het 

harder gaat waaien dan windkracht 6. 
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    4.8. Bouwlift 

     Voor het verticale transport van materiaal wordt veelal gebruik 

gemaakt van bouwliften. 

 

ongevallen   De meeste ongevallen die met bouwliften plaatsvinden zijn: 

 getroffen worden door vallend materiaal 

 beknelling (vingers, voeten en armen) 

 vallen van hoogte 

 

oorzaken   De oorzaken van genoemde ongevallen zijn vaak één van de 

volgende: 

 onjuiste opstelling (te ver bij de werkvloer vandaan) 

 onvolledige opstelling (de sluitboom ontbreekt, onvoldoende 

verankerd) 

 slecht onderhoud van de lift 

 verkeerd gebruik (als personenlift) 

 

Omdat de bouwlift veel gebruikt wordt en dit regelmatig ongevallen  

veroorzaakt moet zo’n lift aan een groot aantal voorwaarden voldoen. 

eisen    Een aantal eisen voor een bouwlift zijn: 

 hij moet stabiel zijn 

opgesteld (ondergrond, 

hout-onderstopping) 

 op elke verdieping 

moet een sluitboom 

aanwezig zijn 

 de lift moet van een 

CE-keuring zijn 

voorzien en moet 

goedgekeurd zijn 

 de zone onder en 

onmiddellijk naast het 

platform moet zijn 

afgezet met hekken 

 de maximaal 

toelaatbare belasting 

van de lift moet 

duidelijk zichtbaar zijn    Bouwlift 
        

Voor bouwliften die hoger gaan dan 21 meter gelden extra 

voorwaarden. Wil je  meer weten over de bouwlift? Zie dan de 

‘controlelijst’ in de Abomafoon.       

 

4.9 Personenlift 

    Als een bouw een werkhoogte heeft van meer dan 15 meter, is  

bij > 15 meter verplicht volgens de bouw-cao een personenlift verplicht. Voor een personenlift 

gelden bijna dezelfde regels als voor een bouwlift: er moet alleen 

extra aandacht worden besteed aan de uitstapplaatsen. De vloer van de 

lift moet goed aansluiten op de vloeren van de stopplaatsen. 

keuring 2x per jaar  Een personenlift dient twee keer per jaar te worden gekeurd, een 

bouwlift één keer per jaar. De halfjaarlijkse keuring staat los 

opstellingskeuring  van de opstellingskeuring, die óók moet plaatsvinden. 

  



Hoofdstuk 10 – Dak- en gevelwerk  VOL - VCA 

 

  
 
  16 

    5. Gevelwerk 

    Om een gebouw wind- en waterdicht te maken wordt een gevel 

geplaatst. Hiervoor zijn vele mogelijkheden te bedenken:  

 

 

    het traditionele metselwerk, maar prefab gevelelementen zijn ook 

mogelijk. De verschillende werkwijzen brengen andere risico’s met 

zich mee. We zullen de belangrijkste bespreken. 

 

    5.1 Metsel- en voegwerk 

    Metselen gebeurt meestal vanaf een steiger; hierbij moeten de stenen 

en de specie naar boven worden geopperd. Het gebruik van een 

verreiker of een bouwlift is hierbij noodzakelijk. Omdat een stalen  

werkhouding   steiger niet in hoogte verstelbaar is moet je vaak in slechte houdingen 

werken. Eén enkele steen lijkt niet zwaar, maar als je hele dag stenen 

verwerkt geeft dit een grote lichamelijke belasting; vooral de rug is 

kwetsbaar! De steiger moet goed aansluiten bij de gevel. 

    Een speciemolen wordt vrijwel niet meer gebruikt, alleen nog bij 

kleine bouwwerken. Tegenwoordig wordt veel gebruik gemaakt  

mortelsilo   van een mortelsilo; dit is een grote verbetering qua arbeids-

omstandigheden. Als de metselaar zijn werk direct schoonmaakt met 

water hoeft de voeger later niet met schadelijke schoonmaakmiddelen 

te reinigen. 

Glas- en steenwol kunnen heel irriterend zijn voor je huid en longen; 

de deeltjes verteren namelijk niet in je longen. In Duitsland worden 

deze stoffen als kankerverwekkend aangetoond. Gebruik daarom 

minimaal een P2 filter! 

 

    5.2 Kozijnen en glas 

    Snijwonden komen regelmatig voor bij glaszetters; meestal komen 

deze voor aan handen, onderarmen, bovenbenen en voeten. 

arts raadplegen  Bij een snijwond moet je altijd naar een arts gaan om te controleren of 

er geen pezen of zenuwen zijn geraakt, of dat je bijvoorbeeld een 

tetanusprik moet krijgen. 

 

    Als je te maken krijgt met een snijwond moet je het volgende doen: 

 maak de wond schoon door hem onder de kraan te houden 

 gebruik geen jodium 

 bind de snijwond tijdelijk af 

 ga naar een EHBO-post bij kleine oppervlakkige wonden 

 ga naar een arts bij grotere of diepe snijwonden 

 

maatregelen   Om snijden aan glas te voorkomen kun je maatregelen nemen: 

 vacuüm handvatten gebruiken 

 de beglazing in de timmerfabriek laten aanbrengen 

 je handen beschermen door snijvaste handschoenen 

 en polsbescherming te dragen 

 

Bij de tweede maatregel wordt het kozijn veel zwaarder en daardoor 

slecht hanteerbaar; plaatsen met mechanische hulpmiddelen is daarom 

noodzakelijk. 

 

afstand tot gevel  Eerder hebben we genoemd dat steigers maximaal 10 cm van de gevel 

mogen staan. Als je echter kozijnen of isolatieplaten moet plaatsen 
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mag de steiger, afhankelijk van de locatie, tijdelijk maximaal 25 cm 

van de gevel staan. Hierbij moeten wel aanvullende maatregelen 

worden getroffen. 

 

     

    5.3 Stalen gevelbeplating 

    Net als bij het aanbrengen van stalen dakplaten loop je bij het  

snijwonden   aanbrengen van stalen gevelbeplating grote kans op snijwonden. 

    Stalen gevelplaten moeten machinaal worden aangevoerd. Een goede 

methode om stalen gevelbeplating aan te brengen is werken vanaf een 

hefsteiger; hierbij kunnen de platen mee omhoog worden genomen en 

op de juiste hoogte worden gemonteerd. 

     

    5.4 Glasvliesgevel 

    In vergelijking met stalen gevelbeplating is een glasvliesgevel  

    gevoelig voor breuk. Gebruik daarom de juiste hulpmiddelen: 

handschoenen, vacuüm gereedschap en bij voorkeur een mobiele 

kraan. Dit voorkomt veel loopwerk met het breekbare materiaal. 

Tijdens het plaatsen van het glas mogen geen mensen onder de 

werkplek komen.  

    Meestal wordt het glas aangevoerd op een bok; deze moet stabiel zijn 

opgesteld. 

 

 

 

 

 
 
  
  

Wist je dat… 
…dubbel glas meestal meer dan 20 kg per m2 weegt? 
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    1. Inleiding 

Als je met verschillende gereedschappen en machines werkt moet je je 

bewust zijn welke gevaren dit met zich mee kan brengen. Je kunt wel gebruik 

maken van een veilige machine, maar de wijze van gebruik en de omgeving 

waarin die gebruikt wordt spelen even grote rollen!  

 

Om veilig met gereedschappen (arbeidsmiddelen) te kunnen werken moet je 

deskundig zijn. Bij speciaal gereedschap moet voorlichting en instructie 

gegeven worden; daarnaast moet er een instructiekaart voor de bediening 

aanwezig zijn.  

Ook is goed onderhoud erg belangrijk voor betrouwbaar en veilig gebruik van 

het gereedschap. Hiermee wordt de jaarlijkse verplichte veiligheidskeuringen 

bedoeld, maar ook het praktische dagelijkse onderhoud; de machines en 

gereedschappen moeten immers in goede staat zijn! Er dient een gebruikers- 

en onderhoudsvoorschrift aanwezig te zijn in de taal van het land waar hij 

gebruikt wordt. Machines en aangedreven gereedschap moeten bij 

onderhoudswerkzaamheden uitgeschakeld zijn.  

 

In dit hoofdstuk behandelen we de kenmerken en gevaren van verschillende 

gereedschappen: handgereedschap, vaste machines en handgereedschap met 

aandrijving. Daarna komen materieelkeuring, werkhouding en ten slotte 

vervoer aan de orde. 
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2. De machinale werkplaats 

In deze paragraaf worden vaste machines besproken. Dit zijn machines die 

op een vast opgestelde plaats staan en tegen schuiven, omvallen en dergelijke 

geborgd zijn door middel van functiebouten; voorbeelden zijn 

kolomboormachines, slijp- en zaagmachines. Ook vast opgestelde machines  

jaarlijkse keuring moeten jaarlijks gekeurd worden (volgens NEN 1050 en NEN 3140). 

                                               Cirkelzaagmachines kunnen uitgerust zijn met geremde motoren. Elke 

machine moet uitgerust zijn met een goed bereikbare noodstop; 

noodstop deze is herkenbaar als rode knop. De noodstop moet na het indrukken 

blokkeren zodat er eerst een handeling (het ontgrendelen van de noodstop) 

verricht moet worden voordat de machine weer opgestart kan worden. 

Verder moet aandacht worden geschonken aan het geluidsniveau van de 

machines. 

                                               Orde, netheid en een goede bereikbaarheid van de machine (ruimte 

eromheen) zijn in een werkplaats heel belangrijk; rondzwervend materiaal 

kan ervoor zorgen dat je uitglijdt. Als je je in een reflex vast probeert te 

grijpen en je komt daarbij met je handen in een draaiende machine die niet 

goed is afgeschermd weet je wat de gevolgen kunnen zijn. Zorg er daarom 

voor dat de vloer rond machines en vast opgesteld gereedschap opgeruimd, 

vloer schoon, vlak, droog en stroef is. Daarnaast moeten bewegende delen van de 

machine afgeschermd zijn. Als je alleen in een werkplaats werkt, is het goed 

dat je door middel van een signaal bij onveilige situaties collega’s 

(bijvoorbeeld op het kantoor)  kunt waarschuwen, zodat zij bij calamiteiten 

hulp kunnen bieden. Bij diverse werkplaatsen is ook een noodstop 

aangebracht bij de ingang(en) van de werkplaats. 

 In verband met brandgevaar is het verboden om te roken in een machinale 

werkplaats. 

 

Voor het bedienen van een machine moet er voldoende loop- en 

bewegingsruimte zijn. Er moeten PBM aanwezig zijn en deze moeten op de 

juiste manier gebruikt worden. Let daarnaast op de temperatuur van het 

werkstuk, zorg dat deze niet te hoog of te laag is! 

goede werkhouding   Neem een goede houding aan, gun je lichaam alléén gezonde belasting.  

Machines en aangedreven gereedschap mogen nooit draaien met een 

geopende aandrijving! Voorkom altijd dat een bediener van een machine 

wordt afgeleid. 

Voorkom ook dat je bekneld raakt of gegrepen/getroffen wordt door 

bewegende delen. Gevaarlijke zones moeten afgeschermd worden. Een 

ander gevaar is het aanraken van snijdende delen. Let op: machines kunnen 

lang uitlopen! Een maatregel hiertegen is een rem op de machine.  

 

eisen bediener Een bediener van machines en aangedreven gereedschap moet aan de 

volgende eisen voldoen: 

 voldoende ervaring en opleiding 

 ouder zijn dan 18 jaar 

 geen loshangende kleding, sieraden of haren dragen 

 geen handschoenen dragen wanneer contact met roterende 

onderdelen mogelijk is en/of wanneer er gevaar is gegrepen te 

worden 

 de beveiliging niet overbruggen, onklaar maken/verwijderen 

 de plaats en functie van de noodstop kennen 
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                                                2.1 Vast opgestelde slijpmachine 

Het grootste risico bij 

vast opgestelde 

slijpmachines is dat 

de slijpsteen uit elkaar 

springt en dat 

hierdoor deeltjes van 

de slijpsteen in je oog  

let op toerental kunnen springen. Dit 

kan gebeuren als het 

aantal omwentelingen 

(het toerental) van de 

slijpsteen of -schijf 

niet overeenkomt met 

het toerental van de 

slijpmachine. Ook de diameter van de schijf of steen speelt een grote rol. De 

leunspaan moet goed afgesteld staan ten opzichte van de steen, zodat bij het 

slijpen het werkstuk (beitel) niet beklemd raakt tussen steen en spaan. Een 

ander risico is dat het werkstuk tegen de slijpsteen klemt. Daarnaast kunnen 

er verwondingen ontstaan door het aanraken van een draaiende slijpsteen. 

Ten slotte is het inademen van slijpstof een risico.  

eisen De slijpmachine moet aan een aantal eisen voldoen. De slijpsteen moet 

voldoende rond zijn. De slijpkant van de steen moet vlak zijn. Als er twee 

slijpstenen op één machine zitten mogen de stenen niet teveel in grootte 

afstand verschillen. De afstand tussen de leunspaan en de slijpsteen is maximaal 

 3 mm. De zijkanten van de slijpmachine moeten afgeschermd zijn. Op de 

slijpsteen dient oogbescherming (glaasjes boven de steen) aanwezig te zijn.  

veiligheidsmaatregelen            Bij het werken met slijpmachines horen een aantal maatregelen. Het dragen 

van een veiligheidsbril is altijd verplicht. Tijdens het slijpen kan  

 het geluidsniveau hoog zijn; het dragen van gehoorbescherming is dan 

verplicht.  

 Het slijpen van gereedschappen op de zijkant van de steen is gevaarlijk in 

verband met beklemming en breuk. Alleen deskundig personeel mag de 

slijpstenen monteren of vervangen. De leunspaan moet regelmatig bijgesteld 

worden. De leunspaan mag alleen versteld worden als de slijpmachine 

beschermruitje stilstaat. Tenslotte moet het beschermruitje altijd gebruikt worden.  

 

2.2 Zaagmachines  

Het grootste gevaar bij een zaagmachine is dat het zaagblad kan vastlopen. 

Een spouwmes is nodig om te voorkomen dat het gezaagde hout het zaagblad 

afklemt en vastloopt of omhoog springt (handcirkelzaag). Let op de dikte van 

het spouwmes ten opzichte van het zaagblad!  

 

De hulpgeleider zorgt ervoor dat het hout soepel glijdt tijdens het zagen. Een 

gevaar is dat men getroffen wordt door de zaag of andere bewegende delen; 

ook kun je getroffen worden door afgezaagde of wegvliegende delen van het 

product. Ten slotte kunnen er gezondheidsklachten ontstaan door het 

inademen van hinderlijke of schadelijke stoffen.  

 

Voor het gemakkelijk en veilig doorvoeren van kleine of smalle 

gebruik duwhout werkstukken mag verder alleen een duwhout worden gebruikt; je mag 

hiervoor absolúút niet je handen gebruiken!  
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 Bij grote werkstukken moet een tweede persoon helpen of er moet een 

rollenbaan gebruikt worden. Zorg ervoor dat het zaagblad juist ingesteld is. 

Een noodstopschakelaar, die onder hand- of kniebereik zit en goed 

bereikbaar is, moet op de machine zijn aangebracht.  

 

Cirkelzaagmachines maken behoorlijk veel lawaai; je moet dus 

gehoorbescherming gebruiken. Voor cirkelzaagmachines geldt bovendien dat  

afzuiginstallatie ze een goede beschuttingskap moeten hebben, die bevestigd is aan een stevig 

statief. Daarnaast moet er één of meerdere aansluitingen voor een 

afzuiginstallatie aanwezig zijn; bij het zagen komt namelijk veel houtstof vrij. 

Tevens moet er een goed instelbare, geschikte hulpgeleider aanwezig zijn. 

Tenslotte moet er een spouwmessupport met een bij het zaagblad passend 

spouwmes aanwezig zijn.  

 

 Cementzakken mogen maar 25 kilo wegen; plaatmateriaal lijkt echter steeds 

zwaarder te worden! Ook zijn platen moeilijk te hanteren door hun afmeting.  

platenzaagmachine Omdat je niet altijd met z’n tweeën kunt zagen is een zogenoemde verticale 

platenzaagmachine een oplossing. Hierbij staat de plaat tegen de stellage van 

de machine; je zaagt door de zaag te bewegen in plaats van het hout. Ook 

hier is een goede stofafzuiging vereist! 

 

afscherming zaagblad De afkortzaag is eigenlijk een handcirkelzaag met vaste geleiding. Net als bij 

de platenzaag beweeg je de zaag. Bij de afkortzaag dient het zaagblad 

afgeschermd te zijn. 

 Een andere machine om mee te zagen is de lintzaag. 

 

steenzaag Voor een steenzaagmachine geldt in het bijzonder dat er schadelijke 

kwartsstof vrij kan komen tijdens het zagen; nat zagen is daarom verplicht. 

Dit heeft twee voordelen: het zaagblad wordt gekoeld en de stofproductie 

wordt verlaagd. 

  

2.3 De bouwcirkelzaagmachine 

  Let bij het gebruik van een bouwcirkelzaagmachine op dat de ruimte rondom 

de machine schoon, opgeruimd en goed bereikbaar is. Draag tijdens het 

zagen gehoorbescherming. Ruim het zaagafval op. Stof-  

afzuiging verplicht afzuiging is verplicht. Op de foto wordt de bouwcirkelzaagmachine gebruikt 

zonder afzuiging. 

 Zo dus niet! 
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 Zonder afzuiging werken kan om de volgende redenen gevaarlijk zijn: 

 inademen van stofdeeltjes, kans op negatieve gevolgen 

 hogere kans op oogletsel 

 uitglijden over het zaagsel 

 struikelgevaar (losliggende kabels zijn onzichtbaar geworden) 

 slecht zicht op het werkstuk 

 

gevaren bij zagen Tijdens het zagen zijn er de volgende gevaren: 

 terugslag van het hout (de zaag staat te laag, een spouwmes of de 

hulpgeleider ontbreekt) 

 met je handen in aanraking komen met het zaagblad (geen schutkap 

of aanduwhoutje gebruikt) 

 het ontbreken van onderafscherming van het zaagblad waardoor je 

met je handen in aanraking kunt komen met het draaiende zaagblad 

 elektrocutie 

 het stukspringen van het zaagblad (als er scheuren in het blad zitten 

of er tanden uit de zaag ontbreken) 
 

    2.4 Schaven en frezen 

Om hout te schaven zijn een aantal 

machines bruikbaar: de vlakbank, de 

vandiktebank en de vierzijdige machine; 

deze laatste machine is een combinatie 

van een vlak- en een vandiktebank. Net 

als bij de afkortzaag zijn ook hierbij de 

vingers het meest kwetsbaar. Als je bij de 

vlakbank teveel hout in één keer wilt 

schaven loop je kans dat het hout een 

terugslag geeft.  

 

Bij de freesmachine moet de frees 

helemaal zijn afgeschermd. Hiervoor 

beschermkappen zitten een aantal beschermkappen op de freesmachine. Om te voorkomen dat 

het hout door de frees wordt weggeslagen, moeten de beschermkappen stevig 

worden aangedrukt. 

 

2.5 Afzuiginstallatie 

Bij het werken met houtbewerkingmachines komt veel stof vrij; dit geeft 

stofexplosie een verhoogde kans op brand- en explosiegevaar. In ruimtes waar kans op 

explosie bestaat mogen alleen explosieveilige machines worden gebruikt.  

Om te voorkomen dat de machine vastloopt moet het zaagsel worden 

afgevoerd. Een andere belangrijke taak van de afzuiginstallatie is om stof 

stof afvoeren uit de werkplaats af te voeren. Sommige soorten houtstof verteren wel, maar 

toch is veel stof inademen niet gezond. Vanwege het geluid dat een 

afzuiginstallatie maakt is het sinds kort niet meer toegestaan dat de 

afzuiginstallatie in dezelfde ruimte staat als waar gewerkt wordt. De afzuiger 

moet in een aparte ruimte staan, in verband met geluid en fijne stofdeeltjes. 

 

 2.6 Vaste machines 

risico’s Bij het werken met (kolom)boormachines horen gevaren; het werkstuk kan 

bijvoorbeeld losslaan.  
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 Daarnaast kunnen er verwondingen ontstaan door het breken van de boor en 

door het wegvegen van het boorsel met de hand. Tevens kunnen er 

verwondingen ontstaan door spanen en door het spatten van koel- of snijolie. 

Verwondingen kunnen worden voorkomen door het 

maatregelen werkstuk goed vast te zetten. Het boorsel moet worden weggeveegd met een 

krullenkwast of krullenhaak. 

 Een vereiste van een (kolom)boormachine is dat het een doorzichtig scherm 

tussen boor en gebruiker heeft. 

 

  2.7 Dodemansknop en noodstop 

 Verschillende machines hebben een dodemansknop; deze heeft als functie 

functie in geval van nood de machine zo snel mogelijk te doen stoppen. Als je  

werking het bedieningsmiddel loslaat stopt de machine of het gereedschap. 

     

eisen noodstopinrichting De noodstopinrichting moet goed bereikbaar zijn. 

Daarnaast moet hij duidelijk zichtbaar en herkenbaar 

zijn. Ten slotte kan na gebruik van de noodstop de 

installatie alleen opgestart worden met de normale 

opstartprocedure. 

 

nullastschalelaar/ Een nullastschakelaar/nulspanningschakelaar zorgt 

nulspanninschakelaar ervoor dat de machine niet automatisch start als de 

 spanning is weggevallen en daarna terug terugkomt. 
          Noodstop 

   3. Handgereedschappen 

Onder handgereedschappen wordt gereedschap verstaan waar je alleen de  

kracht van je handen voor nodig hebt. Bij het gebruik van handgereedschap 

is goed onderhoud en juist gebruik verplicht. In de Arbowet is opgenomen 

dat de werkgever verplicht is goed en veilig gereedschap te verstrekken en 

toezicht te houden op goed gebruik; de werknemer is verplicht de staat 

waarin het gereedschap verkeert voortdurend te controleren. Daarnaast is de 

werknemer volgens de Arbowet verplicht op de juiste wijze van het 

gereedschap gebruik te maken. Gereedschap mag niet voor andere doelen 

worden gebruikt dan waar het voor bedoeld is. Voorkom altijd dat een 

bediener van handgereedschap wordt afgeleid! 

 

a. schroevendraaier, beitel en mes  

Het blad van een schroevendraaier moet op maat geslepen zijn voor de 

schroefsleuf en mag niet te smal zijn; je loopt anders kans op verwondingen, 

beschadigingen of uitschieters. Ga er niet aan slijpen, maar pak een andere 

als hij niet goed past. Zorg ervoor dat bij het gebruik van een 

schroevendraaier kleine werkstukken vastgeklemd worden.  

 

Beitels kunnen vanwege hun scherpte ernstige verwondingen veroorzaken. 

Koudbeitels hebben geen bramen op de beitelkop. De koudbeitel moet 

voorzien zijn van handbescherming.  

 

Bij het gebruik van een mes moet ervoor gezorgd worden dat het mes 

aangepast is aan het soort werk; ook moet het mes scherp zijn. Grote kans 

op snijwonden kun je oplopen bij het onjuiste gebruik van een ‘stanleymes’;  

gebruik daarom altijd handschoenen als je zo’n mes gebruikt. Snij van het 

lichaam weg. Houd je vrije hand altijd achter het mes. Schuif het lemmet 

niet te ver uit. Als er een deel van het lemmet versleten is, breek dit deel dan 

af met een lemmetbreker of een tang. Of vervang het mes! 
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 b. handzaag, tang en sleutel 

Voor verschillende zaagwerkzaamheden zijn verschillende soorten zagen. 

Een zaag moet aangepast zijn aan het werk! Let op de schadelijke 

stofdeeltjes die vrijkomen bij het zagen van ijzer, perspex en lood. 

zaagbank Een goede zaagbank voorkomt zagen in bijvoorbeeld je knie, een stoel of 

tafel; ook verklein je hiermee de kans op uitschieten. Let er daarnaast op dat 

je alleen goed geslepen, scherpe zaagbladen gebruikt.  

 

 Ring-, slag- en moersleutels mogen alleen op de juiste manier verlengd 

worden.  Gebruik bij voorkeur een ringsleutel in plaats van een steeksleutel. 

Ze moeten bovendien onbeschadigd zijn. De bek moet precies op de moer 

passen. Een slagsleutel moet een touwtje hebben. 

  

 Bij het gebruik van een tang moet je erop letten dat de bek en het scharnier 

gaaf en schoon zijn. Ook na uitschakelen van de stroom is het gebruik van 

een geïsoleerde tang bij het doorknippen van elektriciteitdraad gewenst.   

 

  

 c. hamer en vijl 

Hamers moeten een gladde en ongeschonden steel hebben die goed vast zit 

in de hamerkop. De hamerkop moet gaaf zijn; een braam aan de kop 

vergroot de kans op wegschieten tijdens het slaan.  

Het heft van de vijl dient stevig te zijn en moet goed vastzitten.  

 

4. Handgereedschappen met aandrijving 

In deze paragraaf worden elektrische en pneumatische handgereedschappen 

(met luchtdruk) besproken. Let op het happen van gereedschap! Voorkom 

altijd dat een bediener van aangedreven gereedschap wordt afgeleid. Let op 

of het gereedschap in een goede staat is.  

ontwrichting/kneuzing Voorkom bij het gebruik van machines en handgereedschap ontwrichting en 

kneuzingen van hand en pols door verkeerd gebruik. 

 

4.1 Elektrisch handgereedschap  

Met elektrisch handgereedschap bedoelen we de elektrische handcirkelzaag, 

handboormachine, haakse slijptol, decoupeerzaag, handschroefmachine en 

elektrische nietmachine. Als je één van deze gereedschappen gebruikt, maak 

dan gebruik van veilige spanning!  

 

elektrocutie Een risico bij het gebruik van deze gereedschappen is elektrocutie. Een ander 

belangrijk risico is vonkoverslag als gevolg van kortsluiting; overslaande 

vonken kunnen in besloten ruimten zelfs explosieve mengsels ontsteken! 

Hierdoor kan brand of een explosie ontstaan. Door kortsluiting kan men 

brandwonden oplopen. Let ook op het gevaar van storing in de besturing of 

energiebron.  

 

 

Elektrische handgereedschappen kunnen worden onderscheiden naar de 

manier waarop ze worden aangedreven: 

 gereedschappen die op 220 volt wisselspanning werken 

 gereedschappen die op een relatief veilige spanning van max. 50 volt 

wisselspanning of 120 volt gelijkspanning werken 

 gereedschappen die op een accu werken 
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In een vochtige omgeving kunnen ook warmte en sterke transpiratie voor 

geleiding van stroom door het lichaam zorgen. Voor gereedschappen die 

werken op 220 volt wisselspanning wordt daarom geëist dat ze dubbel 

geïsoleerd zijn, niet geaard zijn en jaarlijks getest worden op isolatie-

weerstand. Je kunt ze herkennen aan het symbool dubbele isolatie; 

hiernaast zie je de afbeelding ervan. Let op: dubbele isolatie biedt geen 

bescherming tegen water en een vochtige omgeving.  

 

slijpschijf Slijpschijven bestaan uit een slijpmiddel dat wordt samengehouden door een 

bindmiddel (lijm). De haakse slijptol wordt gebruikt om te slijpen of om af te 

bramen. Het risico van het uit elkaar springen van de schijf is groot bij 

doorslijpen. Voor afbramen of doorslijpen moet je het juiste type slijpschijf 

gebruiken. De slijpschijf moet de volgende informatie bevatten: naam van de 

fabrikant, maximaal toelaatbare toerental, afmeting van de schijf, 

toepassing en jaartal.  

 

slijptol  Bij het gebruik van de slijptol ben je verplicht om gehoorbescherming en 

een slijpbril te dragen; het gebruik van adembescherming wordt aanbevolen. 

Denk ook aan je collega’s die in de buurt werken; ook zij moeten beschermd 

worden! 

Op de slijpmachine zelf moet een beschermkap om de slijpschijf en een 

zijhandvat zijn gemonteerd. Een slijpmachine mag niet zijn uitgerust met 

vastzetknop een vastzetknop. Dit geldt voor machines met een schijfdiameter > 127 mm. 

Alle slijpschijven met een schijfdiameter > 125 mm hebben een 

dodemansknop. De aanzetknop moet, zodra je hem loslaat, teruggaan naar 

de uit-stand. Let tevens op het monteren van slijpschijven met de juiste 

diameter en het juiste toerental; deze informatie staat altijd op de machine 

vermeld. De nieuwste slijpmachines zijn uitgerust met een elektrische rem en 

hebben vanwege hun vermogen een aanloopmoment. 

 

maatregelen   Bij het werken met handslijpmachines gelden een aantal 

veiligheidsmaatregelen waar je je aan moet houden:  

 het werkstuk moet worden vastgezet 

 het maximale toerental van de schijf mag nooit worden 

overschreden 

 een handslijpmachine mag pas worden neergelegd als de slijpschijf 

stilstaat 

 de zijkant van de schijf niet gebruiken (bijv. om af te bramen) 

 bij het afbramen moeten afbraamschijven gebruikt worden 

 doorslijpstenen mogen alleen gebruikt worden voor het doorslijpen 

en niet voor het afbramen 

 

 

aantal uren werken geluid werken met een 

4 uur 83 dB Handzaag, verreiker 

2 uur 86 dB straatveegmachine 

1 uur 89 dB nietmachine 

30 minuten 92 dB lasapparaat, aggregaat 

15 minuten 95 dB slijpmachine, betonmolen 

7,5 minuten 98 dB heimachine 

3,75 minuten 101 dB spijkermachine 
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In bovenstaande tabel zie je hoe lang je zonder gehoorbescherming kunt 

werken in een omgeving met veel lawaai. Bij bovengenoemde tijds- 

geen gehoorschade eenheden per dag treedt geen gehoorschade op; het geluid wat de machines 

maken (in decibel) geeft je een idee van de verschillen in volume. 

 

Bij het werken met gereedschap is het verstandig om gehoorbescherming te 

gebruiken. 

 

4.2 Pneumatisch handgereedschap (= luchtdruk aangedreven) 

Bij pneumatisch gereedschap wordt perslucht als aandrijving gebruikt; denk 

hierbij aan een niet- of spijkerpistool. Bij het werken met dit  

trillingen gereedschap ontstaan trillingen waaraan het hele lichaam blootstaat. Deze 

verminder je door gebruik te maken van zacht leren handschoenen en het 

regelmatig nemen van pauzes.  

 

 Pneumatisch handgereedschap wordt vooral gebruikt op locaties waar geen 

elektrisch gereedschap gebruikt mag worden, bijvoorbeeld in kruipruimten. 

Verder veroorzaken de aandrijving en de bewerking een bepaald  

lawaai geluidsniveau; gehoorbescherming is meestal noodzakelijk. Let op de 

luchtslang, deze kan losschieten waardoor er letsel kan ontstaan! Risicovol 

pneumatisch handgereedschap moet, net zoals bij een slijptol, voorzien zijn 

van bijvoorbeeld repeteerbeveiliging en mag niet functioneren als de machine 

niet vlak op het werkstuk geplaatst wordt. Sluit na gebruik de luchttoevoer 

af. 

 

    4.3 De motorkettingzaag 

    De motorkettingzaag kun je bij het slopen en rooien van bomen gebruiken. 

Voor het omzagen van bomen heb je meestal een kapvergunning nodig; dit 

wordt doorgaans geregeld door de opdrachtgever. 

    Bij slopen wordt regelmatig gebruik gemaakt van een motorkettingzaag. 

Daarbij komen bijzondere gevaren kijken: 

 trillingen, waardoor je dode of ‘witte’ vingers kunt krijgen 

 lawaaidoofheid vanwege het hoge geluidsniveau 

 verwondingen van jezelf of anderen (zoals elektrocutie) 

 vergiftiging door uitlaatgassen (bij benzinemotor) 

 ‘kickback’ (terugslag) 

 

Vanwege deze gevaren mogen jongeren onder de 18 jaar de motorkettingzaag 

niet bedienen. Het spreekt voor zich dat je  

    zorgvuldig met de motorkettingzaag om moet gaan.  

     

 

    Je hebt de volgende PBM bij een motorkettingzaag nodig: 

 (trillingdempende) handschoenen 

 gehoorbescherming 

 veiligheidslaarzen met wreefbescherming 

 veiligheidsbroek of -overall met anti snij- en blokkeervezels die 

voorkomen dat de ketting door de stof heen gaat 

 veiligheidsbril of gelaatsscherm 

 veiligheidshelm 

 

eisen    De kettingzaag moet aan de volgende eisen voldoen:  

 de handvatten moeten trillingvrij en antislip zijn 

 moet voorzien zijn van een inwendige trillingsdemping 
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 het achterste handvat moet bescherming bieden tegen breuk 

 moet voorzien zijn van een beschermbeugel 

 moet voorzien zijn van een kettingrem 

 moet voorzien zijn van een ketting opvangmechanisme 

 moet voorzien zijn van een dubbele handbediening 

 er moet een beschermkap op zitten 

 de kettingzaag moet uitgebalanceerd zijn 

 

maatregelen   De veiligheidsmaatregelen bij het werken met een kettingzaag zijn: 

 de bediener heeft een speciale opleiding met afsluitende toets 

gevolgd 

 de opstelling van de bediener is zodanig dat bij terugslag de 

ketting het lichaam niet raakt 

 een broek en handschoenen met antisnij- en blokkeervezels dragen 

 het juiste zaagblad / de juiste kettingcombinatie gebruiken 

 

4.4 De handcirkelzaag 

eisen handcirkelzaag  De handcirkelzaag moet aan de volgende eisen voldoen:  

 er is een beschermkap die het snijdend deel van de zaag volledig 

afschermt (die zit vast aan het frame en het scharnierend deel zit 

vast aan een geleider) 

 er is een automatisch terugschuivende beschermkap over het 

snijdende deel van de zaag 

 een spouwmes; deze is aangepast aan de diameter en dikte van de 

zaag 

 

veiligheidsmaatregelen  De veiligheidsmaatregelen bij het werken met een handcirkelzaag zijn: 

 stel het zaagblad en de geleider zo in dat het zaagblad zo weinig 

mogelijk uitsteekt 

 vraag assistentie van een tweede persoon indien dit nodig is 

 laat de zaag niet klemmen 

 houd de elektrische geleider steeds achter de zaag 

 

4.5 Nagel-/nietmachine 

maximale werkdruk  Een nagel-/nietmachine heeft een maximale werkdruk. Het is belangrijk dat 

bij het werken met een nagel- of nietmachine deze maximale werkdruk 

gecontroleerd en niet overschreden wordt! De geleider moet bij het plaatsen 

van de lader leeg zijn. De nieten of nagels moeten aangepast zijn aan het 

apparaat, materiaal en de vorm van het werkstuk.  

 

    De vrije hand moet ver van de machine blijven; de kop moet stevig op het 

werkstuk worden gedrukt.  

Let op het gevaar van het wegschieten van een nagel! Daarnaast kan een 

nagel terugslaan op harde materialen. Voorkom het doorboren van het 

werkstuk met een nagel, anders vliegt ‘ie er aan de andere kant weer uit! 

 

4.6 Kolomboormachines 

Een kolomboormachine wordt gebruikt om gaten in verschillende soorten 

materiaal te boren. Bij het werken met een kolomboormachine zijn er 

verschillende gevaren waardoor letsel en schade kunnen ontstaan. De 

bediener kan bijvoorbeeld gegrepen worden door de boor of boorkop; het is 

daarom verboden om handschoenen te dragen bij het werken met de 

kolomboormachine. Een ander groot gevaar is dat het werkstuk losslaat, 

waardoor iemand in de omgeving geraakt kan worden en letsel kan oplopen. 
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Zet daarom het werkstuk goed vast! 

Letsel en schade kunnen ook ontstaan door: 

 het breken van de boor 

 snij- en schaafwonden als gevolg van wegvegen van boorsel 

 wegspringende spanen 

 het spatten van koel- of snijolie 

 

5. Lassen 

elektrisch lassen  Bij elektrisch lassen horen de volgende gevaren: 

 elektrocutie 

 brand en explosie door hittevorming en wegspringende spetters 

 verbranding van de huid door vrijkomende uv-straling 

 verbranding van het hoornvlies door vrijkomende uv-straling 

 verblinding van de ogen door vrijkomende infraroodstraling 

 warmtestraling 

 vergiftiging door lasrook 

 longaandoeningen door inademen lasrook 

 verkeerde werkhouding (rugklachten) 

 

veiligheidsmaatregelen  De volgende veiligheidsmaatregelen moeten worden toegepast: 

 een werkvergunningensysteem (zie hoofdstuk 6) 

 afzuiging van de lasrook 

 ventilatie 

 PBM, laskap, lasschort, laskleding, veiligheidsschoenen, 

luchtgeventileerde laskap 

 lasgordijnen voor bescherming van personen in de omgeving tegen 

uv- en infraroodstraling 

 blusmiddelen moeten binnen handbereik zijn 

 

autogeen lassen  Autogeen lassen is een lasmethode waarbij materiaal wordt gesmolten door er 

een zeer hete vlam op te richten. Het verbrand materiaal in een krachtige 

zuurstofstroom, waarna het gesmolten materiaal wordt weggeblazen. Meestal 

wordt hierbij een mengsel van acetyleen en zuivere zuurstof gebruikt.  

 

    Bij autogeen lassen, snijden en branden horen de volgende gevaren: 

 ongecontroleerd vrijkomen van acetyleen, waardoor er kans 

ontstaat op brand en explosie (acetyleen is lichter dan lucht en 

stijgt dus op; het kan zich ophopen en dan explosief worden) 

 ongecontroleerd vrijkomen van propaan, waardoor er kans ontstaat 

op brand en explosie (propaan is zwaarder dan lucht en blijft 

daardoor hangen in putten, uitgravingen en kelders) 

 ongecontroleerd vrijkomen van zuurstof, waardoor de kans op 

brand wordt bevorderd.  

 

veiligheidsmaatregelen  De volgende veiligheidsmaatregelen moeten hierbij worden toegepast: 

 een acetyleenfles moet rechtop of liggend onder een hoek van 30º 

opgeslagen worden 

 bij het gebruik van acetyleen moeten maatregelen getroffen worden 

met betrekking tot ventilatie en/of het meten van het gas 

 er moet een vlamdover zitten in de slang tussen de acetyleenfles en 

de brander 

 de flessen moeten een slangbreukbeveiliging hebben 

 op de gas- en zuurstofslang van de brander moeten 

terugstroombegrenzers zitten 
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6. Materieelkeuring 

 De wettelijke eisen waaraan materieel moet voldoen zijn gebaseerd op de 

Machinerichtlijn art.1; in Nederland zijn deze eisen ook verwerkt in het 

Arbobesluit  Arbobesluit. De Machinerichtlijn bijlage A is de wettelijke eis waaraan een 

machine binnen de EU minimaal(!) moet voldoen. 

 Een machine heeft de volgende kenmerken: 

 minimaal één onderdeel aan de machine beweegt 

 de aanwezigheid van een aandrijfmechanisme 

 de aanwezigheid van een bedienings- of vermogensschakeling 

 

keuring materieel Materieel moet periodiek worden gekeurd. Periodiek betekent: met 

regelmaat. Voor het machinegebruik in onze bedrijfstak moet als ondergrens 

voor keuring minimaal één keer per jaar aangehouden worden. Van elke 

keuring moet een keuringsrapport aanwezig zijn, en aan de machine moet 

ook te herkennen zijn dat deze gekeurd is, bijvoorbeeld door middel van een 

sticker; op die sticker moet zijn aangegeven wanneer de machine weer 

gekeurd moet worden. Een machine moet zowel elektrisch als mechanisch 

gekeurd worden. Bij de elektrische keuring volgens NEN 3140 is het meten 

van de isolatieweerstand verplicht (1000 x norm spanning). Ook moet het 

visuele keuring materieel visueel worden gekeurd; hiermee bedoelen we dat wordt gekeken 

of alles in orde is. Het machinehuis mag niet gescheurd zijn. Bij dubbel 

geïsoleerd handgereedschap moet een twee-aderig snoer met aangegoten 

stekker gemonteerd zijn; het snoer mag niet beschadigd zijn.  

 Veel bouwbedrijven voeren deze keuringen zelf uit. Het is tevens een 

jaarlijkse verplichting binnen VCA en ISO. 

 

 Sinds 1995 moeten machines voorzien zijn van een CE markering.  




