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Bijna-dodelijk ongeval door lopen onder container 

Leren uit ongevallen

Blijf coronamaatregelen opvolgen
Er worden opnieuw meer en meer corona-
besmettingen vastgesteld in ons land. De 
maatregelen om de verspreiding van het virus 
tegen te gaan, blijven dus heel belangrijk. 
Omdat corona kan worden overgedragen 
door speekseldruppels, volg je de richtlijnen 
rond hygiëne, mondmaskerdracht en afstand 
goed op. Zo kunnen de druppels niet tot bij 
de anderen komen, en wordt een mogelijke 
besmetting vermeden. Bescherm jezelf en 
anderen, en hou vol! 

Afstand houden
Hou minstens 1,5 meter afstand. Let er ook 

op tijdens drukke momenten en overal waar 
je met anderen in contact komt (vb. tijdens 
schaftpauzes, bij in-en uitgangen ...).

Volg de hygiëneregels 
Was en ontsmet je handen regelmatig. Hoest 
of nies in de binnenkant van je elleboog en 
gebruik een papieren zakdoek. Raak je gezicht 
niet aan met je handen.

Draag een mondmasker wanneer
gevraagd
Wanneer je de terminal betreedt en bij alle 
verplaatsingen op de terminal (zowel buiten 
op het terrein als binnen in de gebouwen) 

draag je verplicht een mondmasker. Voor je 
werkpost bepaalt de werkgever samen met de 
hiërarchische lijn of er 1,5 meter afstand kan 
worden gehouden. Enkel waar dat niet kan, 
is een masker verplicht. Je verantwoordelijke 
zal je hierover inlichten tijdens de Take 5.

Ziek of contact met besmette persoon?
Ga niet werken met griepachtige symptomen 
of wanneer je in contact bent geweest met 
een besmette persoon. Bel je huisarts voor 
advies. Besmet met corona of in preventieve 
quarantaine? Verwittig je werkgever en Cepa 
(loketten@cepa.be).

Situatie:
De technische dienst (TD) werd opgeroepen voor 
een technisch probleem aan de containerkraan. 
De kraan kon verder werken terwijl de vakman-
nen onderweg waren. Bij aankomst parkeerden 
zij zich aan de ene kant van de kraan op de 
ringweg. Omdat de veilige zone zich aan de 
andere kant bevond, wandelden beide vak-
mannen via de ringweg naar de veilige zone, 
om zo naar de lift van de kraan te gaan. Net 
voor de veilige zone lagen twee balken van de 
afscherming van de ringweg open. Hierdoor 
werd een doorgang gecreëerd die uitgaf op de 
werkzone, en niet op de veilige zone.

De eerste vakman stapte door de opening vlak 
aan de veilige zone. Zijn collega wou hem volgen 
en stapte door de eerdere opening. Die kwam 
echter uit op de werkzone waar een container 
afgevierd werd. De tweede vakman liep onder 

deze container door. Door de automatisch lasher-
stop van de container en de oplettendheid van 
de kraanman kon voorkomen worden dat de 
vakman geplet werd onder de container. 

Wat ging er fout?
• De ringwegafsluiting lag open ter hoogte van 

de werkzone i.p.v. de veilige zone. Hierdoor 
leek het alsof je via deze opening een veilige 
toegang had. 

Hoe kan je dit vermijden?
• Richt de veilige zone in volgens de afspraken 

op de terminal. De foreman moet zorgen dat 
dit correct uitgevoerd wordt.

• Doorsteek de ringwegafscherming enkel ter 
hoogte van de veilige zone.

• Bij elke verplaatsing van de kraan moeten de 
veilige zone en de toegang ertoe gecontroleerd 
en eventueel aangepast worden.

• Wijs vooral nieuwe collega’s extra op de grote 
risico’s.

• Parkeer jouw dienstvoertuig altijd correct en 
op een veilige plaats.

Situatieschets ongeval 

Traject vakman 1
Traject vakman 2

Dienstvoertuig
vakmannen
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1. Wanneer mag je een ladder gebruiken?
• Enkel voor werkzaamheden die minder dan 15 

minuten duren;
• Met een maximale stahoogte van 7,5 meter;
• Of als het gebruik van andere arbeidsmiddelen 

niet veiliger is. 

2. Hoe gebruik je een ladder?
 Voor gebruik:
• Overlaad de ladder niet. Controleer het label 

en hou rekening met jouw gewicht en dat van 
het materiaal. 

• Kies een aangepaste ladder in functie van 
de taak: 
	De ladder moet minstens 1 meter boven 

de werkplek of toegangsniveau uitkomen.

	Er moet bij schuifladders minstens 1 meter 
overlapping zijn van de bomen.

	Gebruik een ladder van het juiste 
materiaal: gebruik geen metalen ladders 
in de buurt van elektrische leidingen.

	Gebruik een ladder met steunbalk of uit-
gebogen bomen. (zie foto hiernaast)

• Controleer de ladder, vooral wat betreft:
	Schade aan ladderbomen (barsten, ver-

vorming, oneffenheden);
	Schade en bevestiging van sporten (bars-

ten, vervorming, oneffenheden, bouten, 
spijkers);

	De staat van de antislipvoeten;
	De netheid van de sporten en de ladder-

bomen.

• Gebruik een ladder niet indien ze een van de 
voorgenoemde gebreken vertoont.

De ladder rechtzetten:
• Zorg voor een stevige en effen ondergrond.
• Vraag hulp wanneer je zware ladders neerzet. 

Doe dit best met twee.
• Plaats de ladder onder de juiste hellingshoek 

(68°- 75°): de verhouding van de laddervoet 
tot het steunvlak moet ongeveer een vierde 
van de ladderlengte zijn.

 • Zorg dat de ladder niet onderuit kan schuiven 
of zijwaarts kan omvallen:
	Beveilig de ladder tegen omvallen (met 

haken, touw …), of laat een tweede 
persoon de ladder vasthouden.

	Laat de ladder nooit op één sport, één 
ladderboom of op een breekbaar element 
(bv. raam) steunen.

3. Beklimmen, afdalen en werken op de 
ladder

• Baken de werkzone af wanneer er gevaar is 
voor aanrijding of omstoten van de ladder, bv. 
met kegels met linten.

• Zorg steeds voor drie steunpunten (2 handen 
en 1 voet OF 1 hand en 2 voeten).

• Klim en daal sport per sport met je gezicht 
naar de ladder gericht.

• Klim nooit hoger dan de vierde hoogste sport.
• Maximumhoogte ladder: de stahoogte 

(= waar je voeten staan) mag maximum 
7,5 meter bedragen. 

• Draag gereedschap en materiaal naar boven 
in een tas of aan een gordel.

• Breng te zwaar of te groot materiaal op 
hoogte met een hulpmiddel (bv. heftruck, 
touw …).

• Bij werken op de ladder: pas steeds de 
3-puntsmethode toe:
	Gebruik één hand om het werk uit te 

voeren en de andere om je vast te houden 
aan de ladder.

	Werk nooit met één voet op de ladder en 
de andere voet op een steunpunt naast de 
ladder.

• Reik niet verder dan één armlengte buiten 
de bomen, maar verplaats indien nodig de 
ladder.

• Probeer nooit de ladder te verlengen of te 
verplaatsen terwijl je erop staat.

4. Na gebruik
• Reinig de ladder indien nodig, vooral bij vuile 

sporten door olie, vet, slijk …
• Berg de ladder op op de voorziene 

plaats (verticaal of opgehangen).
• Hang niets aan de ladder op wanneer deze 

opgeborgen is.
• Verwijder een ladder die gebreken vertoont.

Afgelopen maanden gebeurden veel ongevallen met ladders. Een ladder correct gebruiken is heel belangrijk om deze ongevallen te 
voorkomen. Maar hoe doe je dat nu weer?

Een ladder dient in eerste instantie om een hoogteverschil te overbruggen, als toegang naar een hoger of lager gelegen oppervlak. Werken op een ladder 
mag enkel onder bepaalde omstandigheden (hieronder beschreven). Bekijk voordat je een ladder gebruikt of de werkplek naar de begane grond kan 
worden gebracht. Is dit niet mogelijk, dan ga je na of er andere/veiligere hulpmiddelen voor werken op hoogte gebruikt kunnen worden: een vast bordes, 
hoogwerker of schaarlift, safetyflat of werkbak aan de kraan … Kan dit, dan kies je best voor dat hulpmiddel. Kan dit niet, dan gebruik je de ladder.

Hoe gebruik je veilig een ladder?

Steunvlak

Laddervoet1 m boven
werkoppervlak

}

Ladder met steunbalk


