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Voor meer inlichtingen of vragen rond veiligheid kijk op cepa.be of mail naar  infoPB@cepa.be

In de vorige S-mail hadden we het 
al over de positieve trend in de 
ongevallencijfers. Niettegenstaande 
die gunstige evolutie deden zich 
in 2010 toch nog 1200 ongevallen 
voor met minstens 1 dag werk-
onbekwaamheid tot gevolg. 

Hienaast vind je een kort statis-
tisch overzicht van de aard van 
de ongevallen. Elk ongeval wordt 
beoordeeld op basis van het afwij-
kend gebeuren, de betrokken voor-
werpen en omgevingen en de plaats 
van het letsel. 

Hieronder een overzicht van de 
voorwerpen waarmee en de plaatsen 
waar de ongevallen zich voordeden 
en een overzicht van de getroffen 
lichaamsdelen, uitgedrukt in per-
centages van het totaal.

Maandelijkse uitgave van het Gemeenschappelijk Comité voor Preventie & Bescherming, verdeeld aan het bedrijfsmanagement,
het havenkader en alle havenarbeiders van de havenbedrijven aan de Haven van Antwerpen

	 	

Positief, maar toch ... 
Statistieken arbeidsongevallen 2010 (vervolg)

28 %
• Klemming van lichaams-

delen tussen materiaal/ 
goederen

• Voet omslaan zonder vallen

27 %
Uitglijden - struikelen -
vallen van personen

21 %
• Slag van slingerend aanslag-

materiaal
• Stoten aan materiaal/ 

voorwerp
• Aanrijding  

11 %
Verlies van controle over een 
machine (bv. in put rijden), 
vervoer- of transportmiddel, 
handgereedschap, voorwerp

9 %
Breken, barsten, glijden, 
vallen, instorten van het be-
trokken voorwerp (goederen, 
(lashing)materiaal)

4 %
Andere
     

Hoofd 1%
Ogen 1%

Borstkas en 
ribben 5%

Rug 10%

Heup en 
romp 8%

Handen 5%

Vingers 
15%

Benen incl. 
knie 14%

Voet 6%

Gelaat 1%

Hals 3%
Schouders

6%

Armen incl. 
elleboog 6%

Pols 3%

Enkel 10%

Tenen < 1%

11 %
• Alle behandelde goederen 

(stukgoed, containers)
• Materialen, objecten, 
 producten 
• Onderdelen van machines

27 %
• Alle behandelingsvoertui-

gen (vorklift, reach stacker, 
straddle carrier, transpalet, 
…)

• Aanslagmateriaal en 
toebehoren (stukgoed en 
containers)

• Opslag- en transport-
 systemen

25 %
  Gebouwen, constructies, 

oppervlakken - gelijkvloers 
(binnen of buiten, vast of 
verplaatsbaar, tijdelijk of 
permanent) inclusief delen 
van het schip
     

6 %
 Andere voertuigen voor tran-

sport over land zoals vracht-
wagens, aanhangwagens, 
mafi, kaaivoertuigen, …

5 %
 Ladders, gangways, 
 toegangswegen naar en in
 het schip, …

15 %
  Andere

     

afwijkende gebeurteniS

betrokken voorwerp/omgeving



Ons nieuw adres:
Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming

Zomerweg 3 - 2030 Antwerpen
Algemeen tel. nr.: 03-540 85 60 - Algemeen fax nr.: 03-540 86 79

e-mail: infoPB@cepa.be

Op onze website (www.cepa.be > Preventie & Bescherming > Contacten) 
kan je de rechtstreekse telefoonnummers van de medewerkers vinden.
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We stellen vast dat nog veel ongevallen gebeuren 
bij het behandelen van goederen met transpalletten 
– zowel manuele als elektrische. Het gaat vooral om 
hand/arm en voetenletsels ten gevolge van aan-
rijdingen of verkeerde bewegingen. Bijkomende 
scholing of opfrissing kunnen deze ongevallen mee 
helpen voorkomen. 
Daarom nog een keer graag uw aandacht voor de 
mogelijke opleidingen in dit verband in ons oplei-
dingscentrum (OCHA).

Opleiding
‘Elektrische transpallet’ , 
geen overbodige luxe!

Enige jaren geleden werd beslist om 
de Gemeenschappelijke Dienst op 
een nieuwe locatie onder te brengen, 
met het oog op
• een meer centrale ligging in de 

haven,
• het samenbrengen van alle mede-

werkers op één locatie,
• een intensievere samenwerking 

met het Ocha,
• minder verplaatsingen voor de les-

gevers.

Eindelijk is het zover!!
Vanaf 1 juni 2011 betrekt de Ge- 
meenschappelijke Dienst de nieuwe 
lokalen aan de Zomerweg 3, Ha- 
ven 410. Het nieuwe gebouw ligt 
vlak naast OCHA en het spik-
splinternieuwe schaftlokaal voor 
havenarbeiders.

Gemeenschappelijke Dienst heet je welkom op nieuw adres!

Informatie? Klachten? Voorstellen? 
Spring gerust eens binnen!

De Gemeenschappelijke Dienst is open op alle werkdagen van 8 tot 12
en van 12:45 tot 16:30 uur en op vrijdag tot 15:45 uur. 

Ook een afspraak maken is mogelijk


