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Naar jaarlijkse gewoonte presenteren we je in 
deze S-mail de statistieken van 2016. De ge- 
meenschappelijke ambitie is nog steeds de-
zelfde: in 2020 willen we een frequentiegraad 
van 50 en een werkelijke ernstgraad van 1,75 
bereiken. In dit meerjarenplan - en de jaarlijkse 
omzetting ervan - liggen alvast de juiste veilig-
heidsthema’s op tafel. Samen met alle betrokken 
partijen blijven we actief de uitdaging aan- 
gaan om onze doelstelling ook daadwerkelijk 
te realiseren!

Het aantal arbeidsongevallen met minimaal 
1 dag werkverlet is min of meer gelijk gebleven: 
1025 in 2015 en 1026 in 2016. Maar enkel 
het aantal arbeidsongevallen in aanmerking 
nemen is uiteraard niet voldoende. We moeten 
ze ook kunnen staven op basis van de effectieve 
blootstelling aan het risico. Het effectief aan-
tal uren blootstelling aan het risico wordt uit-
gedrukt in het aantal gewerkte uren van alle 
havenarbeiders tezamen.

Om de evolutie van het aantal arbeids-
ongevallen te volgen, is het dus noodzakelijk 
om de blootstelling aan het risico in rekening 
te brengen. Zo kunnen we ook het aantal 
arbeidsongevallen in verschillende bedrijven 
of verschillende jaren met elkaar vergelijken.  
Het aantal arbeidsongevallen waarbij het 
aantal uren blootstelling aan het risico in 
rekening wordt gebracht, noemen we de 
frequentiegraad. 

Een andere parameter is de ernstgraad. Die geeft 
een idee van de ernst van de arbeidsongevallen 
in relatie tot het aantal uren blootstelling aan 
het risico (lees: aantal gewerkte uren). De ernst 
van een arbeidsongeval wordt uitgedrukt in het 
aantal dagen werkverlet.

De arbeidsongevallencijfers blijven dalen, maar 
stagneren. De gedaalde frequentie is niet zoals 
werd beoogd. In 2016 kenden we een frequentie-
graad van 73,87. In 2015 was dit 74,87. 

Ondanks de twee trieste dodelijke arbeids-
ongevallen van vorig jaar, blijft de ernstgraad 
wel dalen: van 2,39 in 2015 tot 2,2 in 2016. 
Deze daling lijkt aan te tonen dat de grootste 
risico’s beheersbaar worden. Toch blijven de 
locaties en activiteiten waar mens en machine 
samenwerken de grootste risicofactoren.

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

 aantal dagen werkverlet x 1.000
Ernstgraad =  ___________________________

 aantal uren blootstelling aan het risico

Ernstgraad = 
aantal dagen werkverlet t.o.v. het aantal 
uren blootstelling aan het risico

 aantal arbeidsongevallen x 1.000.000
Frequentiegraad =  __________________________

 aantal uren blootstelling aan het risico

Frequentiegraad = 
aantal ongevallen t.o.v. het aantal uren 
blootstelling aan het risico
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 4. VERPLICHT TE DRAGEN PBM’S 

 

 5. AANDACHTSPUNTEN 

 

 

- Meld defecten of slecht functioneren onmiddellijk. 

 

- Er mogen nooit personen in het werkgebied van de heftruck komen. 

 
6. BIJHORENDE VIK’s 

- G-VIK-021 nagelpistool 
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1. Leg het masker in de hand met de neusbeugel op de vingers. De hoofdbanden hangen los onder de hand. 

2. Plaats het masker op het gezicht, zodanig dat de kin in het masker komt.  Plaats de bovenste band 

bovenaan het achterhoofd. 

3. Plaats de onderste band op de nek, onder de oren.  

4. De hoofdbanden mogen niet gekruist zitten. 

5. Druk de metalen neusbeugel aan, naar de vorm van uw neus. 

6. Controleer of de maskeraansluiting goed zit voordat u zich in de gecontamineerde zone begeeft: 

a. Bedek de voorkant van het masker met beide handen en zorg ervoor dat de positie van het masker 

niet verandert.                   
                      

                      
                      

                      
 

b. Adem sterk uit. 

c. Wanneer er lucht ontsnapt rond de neus, pas de vorm van de neusbeugel aan zodat het masker 

goed aansluit. 

d. Adem diep in; u moet dan een onderdruk voelen. Als er lekkage is, pas dan de positie van het 

masker en/of de spanning van de bandjes aan. Controleer de maskeraansluiting opnieuw. Indien 

het stofmasker niet goed aansluit, begin dan niet aan de werkzaamheden. 

 4. VERPLICHT TE DRAGEN PBM’S 

 

 
 

 
 5. AANDACHTSPUNTEN 

 
 

 

 (Laten) nagaan of het (type) stofmasker geschikt is. 

 Testen of het stofmasker goed afsluit. 

 Stofmasker bewaren op een stofvrije, droge plek. 

 Stofmasker vervangen bij verhoogde ademhalingsweerstand, als de binnenzijde plots 

zeer vochtig wordt of van kleur verandert en bij geur of smaakverandering. 

of 

 

 

 Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en 

Bescherming aan de Haven van Antwerpen 

Nummer G-VIK-015 

VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART 
Datum 03/2017 

Overzicht van de verschillende soorten van 

ademhalingsbescherming 

Pagina 1 van 2 

 1. RISICO’S 

 Gebruik van de verkeerde ademhalingsbescherming. 

 2. VEILIGE WERKINSTRUCTIES 

A. OVERZICHT VERSCHILLENDE SOORTEN VAN ADEMHALINGSBESCHERMING 

 
 

Ademhalingsbescherming

Afhankelijk van de 

omgevingslucht

Onafhankelijk van 
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Niet 
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toestellen 
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Anti-
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FFP2 FFP3

Gasfilters
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filters
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Motor-
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toestellen
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P1 P2 P3
Enkele 
gasfilter

Vb:A1

Gecom-
bineerde 

gasfliter
Vb: ABEK

Stoffilter+ 

gasfilter
Vb: 

ABEK P3

ZIE G-VIK-016
ZIE G-VIK-018

Verkrijgbaar in 

de Cepashop
Niet verkrijgbaar 

in de Cepashop

Gasfilters

Gecom-
bineerde 

gasfliter
(ABEK)

Vlucht-
masker
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Waar staat de term LUEZ voor?

Verantwoordelijke uitgever: Paul Valkeniers, Cepa - Brouwersvliet 33 - B-2000 Antwerpen 1
Tel. 03-540 85 60 - fax 03-540 86 79 - e-mail infoveiligheid@cepa.be - www.cepa.be 135 / april 2017Cepa S-mail

LUEZ is een steeds courantere term bij bedrij- 
ven en op de kaai in het kader van verkeers-
planning. LUEZ staat voor Loading, Unloading 
Exclusion Zones. Het betekent niets meer en 
niets minder dan de afbakening van de werkzone, 
de laad- en loszone, met als doel personen en 
voertuigen te scheiden en aldus ongevallen door 
aanrijdingen in deze zone te voorkomen.

De basisprincipes van LUEZ zijn:
• Scheiding tussen voertuigen (zoals heftrucks, 

reach stackers en vrachtwagens) en voetgan-
gers (zoals havenarbeiders, chauffeurs van 
vrachtwagens en bezoekers). Die scheiding kan 
statisch, maar in sommige gevallen ook ver- 
plaatsbaar zijn. De heftruckchauffeur is de ver- 
antwoordelijke voor de zone waarin hij werkt.

• De vrachtwagenchauffeur moet zich in het 
gezichtsveld van de heftruckchauffeur bevin-
den. De plaats wordt duidelijk bepaald zodat 
de vrachtwagenchauffeur de belading kan op-
volgen. Als de vrachtwagenchauffeur zich niet 
in het gezichtsveld van de heftruckchauffeur 

bevindt, moeten alle activiteiten stopgezet 
worden.

Er wordt met verschillende kleuren gewerkt om 
de volgende zones aan te duiden:
• Zone enkel voor voertuigen, waar geen voet-

gangers toegelaten zijn.
• Veilige zone voor de voetgangers.

Naast het fysiek aanduiden van de LUEZ, is ook 
communicatie (gebaren, verbaal, via radiopost 
…) van groot belang. 

Roken op het werk: ook de e-sigaret is een sigaret
Vanaf januari 2017 is de elektronische sigaret (verder: e-sigaret) in België wettelijk gelijkgesteld aan de gewone sigaret. Het is dus verboden om 
e-sigaretten te roken in gesloten publieke ruimten. Ook voor e-sigaretten moet je gebruikmaken van de daarvoor voorziene rookzones.

Ter herinnering: het roken van sigaretten en dus ook e-sigaretten in voertuigen voor professionele doeleinden is te allen tijde verboden.

Meer informatie vind je hier: http://austlogistics.com.au/wp-content/uploads/2010/08/LUEZ-Guidelines-FINAL-Version-1-Approved-November-2010.pdf

Voorbeeld van verplaatsbare LUEZ Voorbeeld van vaste LUEZ

Voorbeeld van verplaatsbare LUEZ

Nieuwe instructiekaarten
G-VIK-015   Overzicht van ademhalings-
bescherming 
http://www.cepa.be/wp-content/uploads/G-VIK-015.pdf

G-VIK-016   Gebruik van een stofmasker 
FFP1 + antigeur, FFP2 of FFP3 
http://www.cepa.be/wp-content/uploads/G-VIK-016.pdf

G-VIK-017   Gebruik van een vluchtmasker 
http://www.cepa.be/wp-content/uploads/G-VIK-017.pdf

G-VIK-018   Gebruik van een volgelaats-
masker 
http://www.cepa.be/wp-content/uploads/G-VIK-018.pdf

ST-VIK-101   Stuffen en strippen van coil 
op coilstoel: COIL-TAINER® 
http://www.cepa.be/wp-content/uploads/ST-VIK-101.pdf
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 3. GEBRUIK 

 

 
1. Grijp de sluiting en trek eraan. 

2. Verwijder de sluitband. 

3. Open de behuizing. 

4. Neem het vluchtmasker uit de behuizing. 

5. Beide hoofdbanden vastnemen , met het smal neusgedeelte naar boven gericht. 

6. Masker vastmaken door hoofdbanden achter het hoofd samen te brengen. Opening van de R-band 

over de knop van de L-band schuiven en aantrekken. Verlaat zo snel mogelijk de gecontamineerde 

locatie loodrecht op de windrichting. 

 4. VERPLICHT TE DRAGEN PBM’S 

 

 

De persoonlijke beschermingsmiddelen moeten indien noodzakelijk aangevuld worden afhankelijk van het 

risico (advies bij de Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming). 

 

 5. AANDACHTSPUNTEN 

 

 

 

 Gebruik een vluchtmasker alleen in geval van een noodsituatie. 

 Verlaat de locatie loodrecht op de windrichting. 

 

 Gebruik nooit een niet afgesloten of reeds gebruikt vluchtmasker. 

 Gebruik het vluchtmasker nooit langer dan strikt noodzakelijk. 

 Gebruik het vluchtmasker nooit in een besloten ruimte. 

 
 

1 
2 

3 
5 

4 
6 
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3. GEBRUIK 
Opzetten van het masker 

1. Hang het masker voor met behulp van de lange draagriem. Spreid het hoofdharnas uit met beide 
handen. Plaats de kin in het kinstuk. Trek de hoofdriemen over uw hoofd. Controleer of het 
hoofdharnas goed op zijn plaats zit en niet gedraaid. 111 

2. Zet het masker, indien nodig, recht en trek de riemen strak en gelijkmatig aan. Houd hierbij de 
getoonde volgorde aan: eerst 1, dan 2 en tot slot 3. 121 

 

Aanbrengen van de schroeffilter 
De schroeffilter tegen-uurwijzerszin op de daarvoor voorziene aansluiting op het volgelaatsmasker 
schroeven. 

 

Lektest 
3. Lektest 131: 

a. Sluit de maskeraansluiting of de inlaatopening van de aangebrachte schroeffilter af met de 
palm van de hand. 

b. Test de dichtheid bij het in- en uitademen. Terwijl u dit doet, moet er bij het inademen een 
onderdruk ontstaan en mag er geen lucht in het masker stromen. 

c. Span de riemen opnieuw aan indien nodig. Indien de lektest mislukt, mag het masker niet 
worden gebruikt. 

 

Afzetten van het masker 
4. Maak het hoofdharnas los door de gespen naar voor te drukken met de duimen. 141 
5. Pak het masker vast bij het schroeffilteraansluitstuk en trek het naar achter over uw hoofd. 151 
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