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Safety Flash - Over en voor veilig werken in de haven
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Kies de juiste handschoenen. 
Deze maand in de kijker: de anti-plethandschoen

Per ongeval met zware letsels tot gevolg 
tellen we 600 bijna-ongevallen

In de 2 vorige S-mails hebben we uitvoerig aandacht besteed aan het 
belang van de juiste veiligheidshandschoenen. In deze S-mail richten we 
de schijnwerper op de anti-plethandschoen, eveneens verkrijgbaar 
in ons kledijbedelingscentrum. Deze handschoen is speciaal ontwikkeld 
voor kuiperijwerk, voornamelijk containerkuiperij. De specifieke knokkel-
bescherming is vooral praktisch én veilig bij het hanteren van tendeurs en 
lashingbaren. 

De anti-plethandschoen is voorbehouden voor kuipers en verkrijgbaar in 
2 maten, voor 253 punten.

In verband met ongevallen op het werk wordt 
vaak de vergelijking gemaakt met een ijsberg.  
We zien alleen maar het topje boven het water, 
maar de 70% van de massa onder water zien we 
niet.  Met andere woorden: voordat er een ernstig 
ongeval gebeurt, hebben zich er zich gemiddeld al 
600 incidenten voorgedaan. 

Natuurlijk moet elk ernstig ongeval intensief 
worden onderzocht zodat er afdoende preven-
tieve maatregelen kunnen getroffen worden om 
gelijkaardige ongevallen te voorkomen. Maar 
het is nog beter om lessen te trekken uit 
incidenten, waardoor ernstige ongevallen met 
zware letsels tot gevolg in de toekomst verme- 
den kunnen worden.

Gouden regel:

Meld incidenten ook aan uw directe 
verantwoordelijken, zodat ook op dit niveau 
de nodige maatregelen kunnen getroffen 
worden!!

1 ongeval met zwaar letsel

10 lichte letselongevallen

30 ongevallen met schade

600 incidenten
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Wie verwittigen bij veiligheidsproblemen?
Als er zich problemen rond veiligheid stellen moet je in eerste instantie de 
aanwezige hiërarchische lijn inlichten, met name de foreman of de ceelbaas. 
Zij kunnen ter plaatse een oplossing zoeken en direct actie ondernemen.

Wanneer je vindt dat niet de juiste of onvoldoende maatregelen getroffen 
worden, kan je een beroep doen op de Gemeenschappelijke Dienst Preventie 
en Bescherming.  Die zal dan de nodige adviesen geven om de problemen 
op te lossen.

De Dienst is bereikbaar op het nummer 03-540 85 60 tijdens de kantoor-
uren: van 08 tot 17 uur (vrijdag tot 16.15 uur)
Buiten de kantooruren kan je de wachtdienst 24/7 bereiken via het nummer 
03-541 00 23 van Siwha. 

In december jl. vond een ernstig arbeidsongeval plaats toen een kuiper met een nagelpistool in de vinger van een collega schoot.  De collega hield een stuk 
hout op een verkeerde plaats vast.

We willen hiermee nogmaals de aandacht vestigen op het correct gebruik van een nagelpistool. De instructie die je moet volgen is duidelijk:  “Zorg 
dat zich nooit personen/lichaamsdelen in het verlengde van de nagelzone bevinden”.

Voor uitgebreide informatie verwijzen we naar de C-VIK-025:  http://www.cepa.be/wp-content/uploads/G-VIK-025.pdf 

Leren uit ongevallen: Veilig nagelen  

http://www.cepa.be/wp-content/uploads/G-VIK-025.pdf

