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DRAAG JOUW

IMPACTHANDSCHOENEN!

Wist je dat een kwart van alle ongevallen op kaai hand- en vinger-
letsels zijn? Verwondingen aan je handen en vingers kunnen al snel 
ernstige gevolgen hebben en zijn soms zelfs onomkeerbaar. Draag 
daarom impacthandschoenen om de kwetsbaarste delen van je 
handen extra te beschermen. De speciale stootbescherming voorkomt 
verwondingen of maakt ze minder ernstig. Na een positieve evaluatie 
zijn de impacthandschoenen sinds 1 juli niet enkel verplicht voor de 
containerkuiperij, maar ook wanneer je met stukgoed of twistlocks 
werkt en in de roro-kuiperij.

Over de campagne

De campagne rond impacthandschoenen kadert in het globaal gemeenschappelijk preventieplan. Daarin stelt de haven-
gemeenschap duidelijke doelstellingen voorop om van de haven een veilige werkomgeving te maken voor alle havenarbeiders. 
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Bij het werken met twistlocks
Let op het correcte gebruik van een twistlock! Sla een geblokkeerde 
twistlock nooit los met een andere twistlock, maar gebruik het juiste 
hulpmiddel zoals een barrang of een speciale beitel. Gebruik beide 
handen en plaats je vingers correct, nooit boven het middelste gedeelte 
van de twistlock. Let ook op dat de twistlocks in goede staat zijn.

Bij kuiperij op roro-kaaien
Hanteer de juiste hulpmiddelen bij het vastzetten van voertuigen 
of andere machines. Gebruik een rateltakel of een verlengtool om 
kettingen aan te spannen en gebruik kettingen met een spanhefboom 
(piquenel) als je zware cargo lasht. Sta nooit in de zwaairichting van 
de spanhefboom.

Bij het werken met stukgoed
Voer de juiste handelingen uit wanneer je stukgoed behandelt! 
Gebruik bij plaatpannen altijd het handvat en omklem een hijs of 
het aanslagmateriaal nooit met je handen. Let ook goed op als je een 
klephaak sluit. Open en sluit zware haken steeds met een collega.

Naast het dragen van de handschoenen is het natuurlijk belangrijk dat je de handelingen op kaai correct uitvoert en dat 
je je handen steeds op de juiste plaats zet. Hier vind je nog enkele tips hoe jij je handen zelf extra kan beschermen.

Voer je voorgaande jobs uit, dan krijg je sinds 01/06/2019 extra 
taakpunten! Deze komen op een aparte takenteller te staan om 
impacthandschoenen aan te schaffen. Per gewerkte taak in deze 
jobs krijg je 1 taakpunt. Bij het werk met twistlocks en stukgoed 
krijg je per 10 effectief gewerkte taken een nieuw paar. Voor roro-
kuiperij gelden dezelfde afspraken als voor container-kuiperij.
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