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In verschillende bedrijven en bij diverse 
activiteiten in de Antwerpse haven is er stof-
vorming, bijvoorbeeld bij de behandeling van 
bulkproducten als woodpellets, kunstmest- 
stoffen, kolen, ertsen en zand. Ook op magazijn-
vloeren en op kaaien komt stofvorming voor.
Om stofvorming te vermijden en om perso-
nen te beschermen tegen stof moeten er 
concrete maatregelen genomen worden op or- 
ganisatorisch, technisch en op individueel vlak. 
Zowel werkgevers als werknemers spelen dus 
een belangrijke rol in het creëren van een veilige 
en gezonde werkomgeving! 

Technische maatregelen:
• Zorg dat de bron van het stof zoveel mogelijk 

aangepakt wordt.
• Gebruik rollend materieel dat voorzien is 

van een gesloten cabine met overdruk en 
klimaatregeling.

• Hou als chauffeur je cabine gesloten zodat er 

overdruk ontstaat en de cabine stofvrij blijft.
• Jouw werkgever moet een kuisplan hebben en 

moet toezicht houden op de uitvoering.
• Zet de stofafzuiging aan indien aanwezig.

Organisatorische maatregelen: 
• Zorg voor een goede werkvoorbereiding en 

geef toelichting in de Take 5 voordat de werk-
zaamheden van start gaan. Wijs collega’s 
vooral op de gevaren, de risico’s en de manier 
hoe ze ermee om moeten gaan.

• Gebruik de juiste persoonlijke beschermings-
middelen tegen stof,  zoals beschermende pak- 
ken en adembescherming. De hiërarchische lijn 
ziet toe op het correct gebruik en onderhoud.

• Neem als dekman de juiste positie in. Hou 
rekening met de wind om te voorkomen dat je 
stof over je heen krijgt.

• Jouw werkgever plant de nodige periodieke 
medische onderzoeken in en zorgt voor een 
goede opvolging.

Individuele maatregelen: 
• Voer de instructies die je ontvangt correct uit.
• Zorg voor een goede hygiëne. Was zeker je 

handen voor elke pauze én aan het einde van 
de shift.

• Eet, drink of rook niet op de werkvloer. 
• Doe na je shift bevuilde kledij uit op het werk.
• Volg het advies van de arbeidsarts waar van 

toepassing.

Stofvorming: aandachtspunten en maatregelen 

Groene helm voor technische diensten
De gele veiligheidshelm wordt nu ook in het groen voorzien voor vaklui! Zo wordt hun herkenbaarheid op kaai sterk 
verbeterd. De helm kost je 460 kledijpunten. Binnenkort zal ook de UVEX-helm in het groen beschikbaar zijn.                

Opmerking: de helm is niet exclusief voor technische diensten.

Laars Giasco
Er is ook een nieuwe laars beschikbaar in het kledijassortiment. Deze laars vervangt de laars Saturnus, en is gemaakt 
uit volnerfleder met een waterafstotende behandeling. Dit model is voorzien van treklussen en heeft géén ritssluiting. 
Het zoolprofiel is ontworpen om zoveel mogelijk zelfreinigend te functioneren, en is daarom zeker geschikt voor vuilere 
werkomstandigheden. De laars is beschikbaar in maten 39 t.e.m. 47 en kost 1142 kledijpunten. 

Nieuwe artikelen in het kledijassortiment
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 1. RISICO’S 

- Controleverlies over besturing 

- Aanrijding tussen voertuigen, tegen scheepsdelen, van personen 

- Blootstelling aan uitlaatgassen (voertuigen) 

- Stoten tegen lage scheepsdekken, voertuigranden 

- Klemmen tussen voertuigonderdelen (bv. deur, motorkap, …) 

- Lawaai 

- In water rijden (verdrinking) 

 2. VEILIGE WERKINSTRUCTIES 

Vóór het rijden 

1. Verkeersregels op terminalterrein: 

- Snelheid: 

Max. 30 km/u, tenzij anders aangegeven 

- Stoppen aan kruispunten: haaientanden, stoptekens 

- De rijroute wordt verkend met de shuntbus (bij begin shift of  belangrijke trajectwijziging op 

terminal/schip) 

2. Controleer: 

- de bestuurders- en passagiersstoel moeten volledig ladingsvrij zijn  111 

- bij personenwagens: lading enkel in de kofferruimte 

- bij breaks, mono volumes en bestelwagens met open laadruimte: de lading enkel in de 

laadruimte tot schouderhoogte 

- bij bestelwagens met afgesloten schot achter chauffeur: de lading tot maximum de helft van de 

hoogte van de laadruimte stapelen 

- bij voertuigen > 3,5Ton moet er om de zeewaardigheid te kunnen garanderen:  

- Bij open laadruimte een visuele controle uitvoeren.  

- Bij gesloten laadruimte zal het weegticket bepalen of deze geladen is. Een controle kan dan 

uitgevoerd worden. Wanneer dit niet op een veilige manier kan gebeuren moet het voertuig 

geblokkeerd worden. 

- bij meegevoerde lading: stabiel gestapeld zonder risico voor bestuurder 

- buitenzicht vanuit bestuurderszitplaats: reinig of ontijzel de ruiten indien nodig. 

- de rijwaardigheid: pedaalfunctie, remmen, besturing, versnellingen, deursluiting, geen platte 

banden 

3. Rijd nooit met een voertuig dat met één van de gecontroleerde punten niet in orde is: laat het voertuig 

staan en verwittig de verantwoordelijke.  

Verplaats het met een geschikt voertuig. 

 
Transport door takelwagen  121 

4. Opduwen is verboden, uitgezonderd tijdens het positioneren naar de uiteindelijke positie waarbij 

 

 Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en 

Bescherming aan de Haven van Antwerpen 

Nummer G-VIK-020 

VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART 
Datum 01/2020 

Hoe een ladder gebruiken? 
Pagina 1 van 4 

 1. RISICO’S 

- Wegschuiven of zijwaarts kantelen van de ladder 

- Uitschuiven op de ladder 

- Val van de ladder 

 2. VEILIGE WERKINSTRUCTIES 

Vooraleer een ladder te gebruiken, moet bekeken worden of andere hulpmiddelen voor werken op hoogte 

gebruikt kunnen worden. Enkele voorbeelden hiervan zijn: vaste- of rolstelling, hoogwerker of schaarlift, 

safetyflat of werkbak aan kraan, werkbak op heftruck, … . Deze middelen hebben steeds de voorkeur boven 

het gebruik van de ladder. 

 

G-VIK-002: werken met hoogwerker 

G-VIK-003: werkbak op heftruck 

G-VIK-022: werkbak aan kraan 

 

Wanneer een ladder gebruiken? 

Een ladder dient om een hoogteverschil te overbruggen. Er mag enkel vanop een ladder gewerkt worden voor 

werkzaamheden van korte duur (<2u) of als het gebruik van andere arbeidsmiddelen (zie boven) niet veiliger 

is.  

 

Indien toch een ladder gebruikt wordt, moeten volgende instructies opgevolgd worden: 

 

Ladder onderdelen: 

ladder met uitgebogen bomen 

 

 

ladder met stabiliteitsbalk  

  
    

 

 

boom 

sport of trede 

Uitgebogen bomen 
Antislipvoeten 

stabiliteitsbalk 

R-VIK-002  Behandeling van voertuigen
 https://www.cepa.be/wp-content/uploads/R-VIK-002-2020.pdf

G-VIK-020  Hoe een ladder gebruiken? 
 https://www.cepa.be/wp-content/uploads/G-VIK-020-2020.pdf
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Artikel in je locker niet naar wens? Breng het terug 
naar de Kledijbedeling! 

Aangepaste instructiekaarten
 

Bij alle werk met twistlocks bestaat de kans 
op hand- en vingerletsels. In de haven worden 
verschillende types twistlocks gebruikt. Het is 
belangrijk dat je je bewust bent van de risico’s 
bij de verschillende soorten. In deze S-mail 
belichten we de risico’s van de twistlock FATL* 
type 1 van het merk SEC TL-FA/L. Dit type 
heeft een ingebouwde bedieningshendel. 
Wanneer je deze naar beneden trekt, wordt 
een vergrendelingsplug ontgrendeld. Als je 
na het plaatsen van de twistlock de hendel 
lost, wordt deze automatisch terug naar boven 
getrokken door een ingebouwde veer. De ver-
grendelingsplug zorgt ervoor dat de twistlock 
niet uit de cornerpocket kan vallen.

Risico’s van deze twistlock en tips 
om je te beschermen. 
• Vingers kunnen tussen de bedieningshendel en 

de binnenkant van de twistlock gekneld geraken. 
  Gebruik zo veel mogelijk je duim om deze 

twistlock te bedienen. Steek je vinger nooit 
helemaal door de bedieningshendel.

• Vingers kunnen tussen de bedieningshendel en 
de onderkant van de twistlock gekneld geraken. 
  Steek je vingers enkel in de bedieningshen-
 del en nooit eronder.

Natuurlijk draag je tijdens dit soort werk steeds de 
juiste bescherming zoals impacthandschoenen. 
Maar blijf altijd aandachtig waar je je vingers en 
handen plaatst.

Als het artikel dat je hebt ontvangen via de 
lockers niet overeenstemt met jouw wensen, 
breng je het zelf rechtstreeks terug naar het 
kledijbedelingscentrum. Wanneer je het artikel 
netjes en in de originele verpakking terug-
brengt, kan je het omruilen of worden jouw 
kledijpunten teruggestort. Retourneren via de 
lockers kan niet. Lees hier wat je moet doen 
wanneer je kledij terugbrengt:

Bij aanschaf: 
• Open de verpakking voorzichtig en hou ze 

even bij.

• Controleer je bestelling op aantallen en maten.
• Neem voldoende tijd om de kledij te passen én 

overtuig je van je keuze!
• Is een item toch niet goed? Ruil het dan om in 

de Kledijbedeling. 

Bij omruiling op de Kledijbedeling:
• Leg je Alfapass en/of erkenningskaart voor. 
• Breng de goederen terug:

- die je hebt aangekocht met eigen punten;
- die behoren tot het actueel assortiment;
- binnen 2 maanden na afhaaldatum;
- in originele verpakking (mag geopend);
- in ongedragen en propere staat.

Wanneer alles in orde is, worden de punten terug 
op jouw teller gezet. Goederen omruilen binnen 
het basispakket kan enkel voor een andere maat 
van hetzelfde artikel. 

Hierop moet je letten als je met volautomatische 
twistlocks type 1 werkt

* FATL: Full-automated Twist Lock


