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Test je CO-monitor nooit bij de uitlaat!
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Er bestaat blijkbaar verwarring over de manier 
waarop de werking van een CO-monitor 
gecontroleerd wordt. Soms wordt de monitor 
getest door hem tegen de uitlaat van een 
benzineauto met draaiende motor te houden. 
De uitlaatgassen van een auto bevatten immers 
koolstofmonoxide (CO). 

Dat is niet de goede manier. Bovendien kan de 
CO-monitor daardoor ontregeld raken. De grote 
concentratie van CO in uitlaatgassen vlakbij de 
uitlaat ‘vergiftigt’ de sensor van de monitor. 
Raakt de sensor daardoor defect, dan geeft de 
CO-monitor een waarde van 0 ppm (parts per 
million) aan, terwijl er wel degelijk CO aan-
wezig is. 

Door een periodiek nazicht van de CO-monitors 
wordt de correcte werking gewaarborgd. 
Wanneer er onregelmatigheden worden vast-
gesteld in de werking van de sensor zullen de 
meeste toestellen dit melden. Bij het opstarten 
van de CO-monitor voert het toestel zelf een 

nulmeting uit. Daarom is het belangrijk dat 
de CO-monitor wordt opgestart in een 
normale atmosfeer en niet in een ruimte 
met een mogelijke concentratie van CO. 
Zet het toestel aan voordat je aan boord gaat.

De werkgever zorgt voor de bedeling en het 
onderhoud van CO-monitors. De werknemer 
is verplicht om hem bij zich te hebben waar 
nodig.

Ongeval in onze haven? Bel meteen Siwha!
Wie hulpverlening zegt in de Antwerpse haven, zegt Siwha (ook bekend als kaai 142). Siwha heeft de beste terreinkennis, 
kent de bedrijven, weet hoe ze te bereiken zijn en is vertrouwd met de activiteiten en de bijzondere omstandigheden die 
tijdens een interventie van belang kunnen zijn. De medewerkers van Siwha zijn ook gericht opgeleid voor de evacuatie en 
hulpverlening van slachtoffers aan boord.

Wanneer er zich een ongeval voordoet, overleg dan met je hiërarchische lijn over wat je het best doet, omdat er mogelijk 
bedrijfsspecifieke procedures moeten gevolgd worden. Als elke seconde telt, bel dan meteen Siwha.

Sla het nummer van Siwha op in je gsm! 03/541.00.23

Wat is Koolstofmonoxide (CO) ?

Kleurloos Smaakloos
Niet 

irriterend

Reukloos Onvoelbaar ... en komt vrij 
bij onvolledige 

verbranding
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Situatie
Bij het stuffen van containers wordt regelmatig 
een kettingzaag gebruikt om houten balken 
op maat te zagen. Die worden gebruikt om 
de lading in de container vast te zetten. 
Kortgeleden deden zich bij dit soort werk twee 
arbeidsongevallen voor. 

Wat ging er fout?
De twee ongevallen vertoonden een aantal op-
vallende gelijkenissen:
• De kettingzaag werd verkeerd gebruikt.
• De geschikte persoonlijke beschermings-

middelen (PBM’s) werden niet ter beschikking 
gesteld en gedragen.

• Het slachtoffer had geen gepaste opleiding 
gevolgd.

• Er was geen toezicht van de hiërarchische lijn.

Beide slachtoffers kunnen de ongevallen ge-
lukkig navertellen, maar de afloop had erger 
kunnen zijn. In één van de twee gevallen sloeg 
het zaagblad van de kettingzaag in de cap van de 
stootpet, waardoor het zaagblad het aangezicht 
enkel schampte (zie onderstaande foto).

Hoe kan je dit vermijden?
Vraag je steeds af: wat is het geschikte 
arbeidsmiddel om mee te werken? In de 
hiervoor vermelde gevallen had men net zo goed 
een afkortzaag kunnen gebruiken. In een vorige 
S-mail beschreven we al een voorbeeld van een 
kar met geïntegreerde afkortzaag (zie hieronder). 
Is men toch van oordeel dat de kettingzaag 
het juiste arbeidsmiddel is, check dan de 
instructies voor het veilig werken met de 
kettingzaag. Ze zijn samengevat in G-VIK-038 
‘Werken met kettingzaag’ (http://www.cepa.be/
wp-content/uploads/G-VIK-038.pdf ). 

Hiernaast enkele belangrijke aandachtspunten 
voor het werken met een kettingzaag:

• Laat personen zonder gepaste opleiding nooit 
een kettingzaag gebruiken. In onze haven zijn 
alle kuipers opgeleid om met een ketting-
zaag te werken.

• Gebruik de kettingzaag alleen wanneer ze 
technisch helemaal in orde is.

• Zaag of zet nooit aan met enkel de punt van 
het zwaard van de kettingzaag.

• Draag, naast de verplichte werkkledij, steeds 
de voorgeschreven PBM’s: handschoenen, 
veiligheidsschoenen, helm, zaagbroek/voor-
beenbeschermer, gehoorbescherming en 
gelaats-/oogbescherming.

 De extra PBM’s (zoals gelaats-/oogbe-
scherming) moeten door de werkgever ter 
beschikking gesteld worden.

Zo gebruik je veilig een kettingzaag

Leren uit ongevallen

Professionele afkortzaag 
met geleider en meetlat

Haspel voor luchtslang

CompressorStroomgenerator

Vermijd een vals-positieve alcoholtest. 
Spoel je mond eerst met water.
Sinds april 2016 kunnen de werkgevers preven-
tieve alcohol- en drugstesten aanvragen. Is er 
een aanvraag ingediend, dan komt de dienst 
Veiligheid ter plaatse om de testen af te nemen. 
De werkgever kiest ervoor om deze testen al dan 
niet aan te kondigen.

Kortgeleden werd tijdens een test een positief 
resultaat op alcohol vastgesteld, terwijl de 
persoon in kwestie verklaarde niets te hebben 
gedronken. De betrokkene had net voor de 
test wel mondspoelwater gebruikt dat ethanol 
bevatte. Ethanol is de meest bekende en meest 

voorkomende alcohol. Het positief testresultaat 
was ook daaraan te wijten. 

Heb je een product gebruikt dat ethanol 
bevat, spoel dan eerst je mond met water 
om een vals-positief testresultaat te voorkomen.


