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Mesures de prévention  

 

1.Fixation du bâti de la machine à un châssis fixé 

sur le système trois points d’un tracteur 

2. Analyse de risques par le service externe de 

prévention avant la remise en service de la ma-

chine 

3. Implication du conseiller en prévention lors de 

la commande de nouveaux équipements 

 

 
 

Oorzaken 

- afwezigheid van een voorafgaande risico-

analyse van de uit te voeren taken; 

- ontbreken van onderhoud van arbeids-

middelen: de verslechterde staat heeft de 

correcte werking in het gedrang gebracht; 

- gebruik van onaangepaste arbeidsmidde-

len: een heftoestel voorzien van een laad-

schop werd gebruikt om de deur op te hef-

fen en om de draadstang in de sluitvork 

voor de vergrendeling van de poort te til-

len. Hierdoor was de stabiliteit van de 

poort was niet verzekerd; 

- afwezigheid van instructies voor de 

werknemers: ze beschikten niet over de 

gebruiksaanwijzing van de machine die de 

gebruiksomstandigheden en het onder-

houd vastlegt, geen enkele werkmethode 

was opgesteld. 

Essentiële lessen  

Het belang om het onderhoud van de arbeidsmiddelen te verzekeren en het gehele personeel de begin-

selen bij te brengen van het preventiebeleid binnen een onderneming. Ondanks de beschikbaarheid van 

instrumenten om veiligheidsproblemen te signaleren, werd geen enkele opmerking geformuleerd aan-

gaande de slechte staat van dit arbeidsmiddel door de werknemers, brigadiers of ploegleiders. Een goed 

onderhoud van het arbeidsmiddel zou het oneigenlijke gebruik van een heftoestel met laadschop verme-
den hebben en dus eveneens het ongeval. 

Slachtoffer 

Productiearbeider met meer dan vijf jaar ervaring. 

Plaats van het ongeval 

Het ongeval deed zich voor tijdens het 

sluiten van de toegangsdeur van de naver-

brandingskamer van een elektrische oven. 

Beschrijving van het ongeval 

De arbeider was bezig met de reiniging van de naver-

brandingskamer van een elektrische oven en trachtte 

de toegangsdeur te sluiten. De scharnierende as van 

de deur was echter scheefgetrokken, de onderste kus-

senblok was uitgesleten en de draadstang om het 

sluitwiel vast te draaien was gebogen. Er werd geop-

teerd om de deur te sluiten met een heftoestel voor-

zien van een laadschop om zo de deur op te tillen en 

de draadstang in de sluitvork te heffen om de poort te 

kunnen vergrendelen. Sluitringen werden bijkomend op 

de draadstang aangebracht om het sluitwiel helemaal 

vast te kunnen aandraaien. De tand van de laadschop 

van het heftoestel, waarmee de deur opgetild werd en 

op de juiste hoogte gehouden werd, is plots onder het 

steunpunt weggeschoven. De deur viel naar beneden 

en draaide naar achter. De arbeider, die op dat mo-

ment de sluitringen trachtte aan te brengen, plette zijn 

vinger tussen de sluitvork en de sluitringen. Een stukje 
van zijn rechterduim werd afgescheurd. 

Preventiemaatregelen  

- terug in goede staat brengen van het arbeidsmiddel; 

- uitvoeren van een risicoanalyse; 

- opstellen van een plan voor onderhoud en voor perio-

dieke controle; 

- opstellen van werkmethodes; 

- herhaling van de veiligheidsinstructies aan het perso-

neel. 


