Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk

NIEUWSBRIEF
Instructiekaart
“Vallen: hoe een misstap vermijden?”
Vallen op begane grond
1. Struikelen
Oorzaken
Ontrolde slangen of kabels op de grond

Preventiemaatregelen
Gebruik van velgen of haken om de slangen en de
kabels aan de muren op te hangen

Handgereedschap (schoppen, borstels,
enz…) dat op de grond ligt of tegen een
muur staat aan een doorgang.

Handgereedschap kan men eenvoudig ophangen
aan haken of in een rek plaatsen.

Oorzaken

Preventiemaatregelen

Onregelmatigheden in een niet
verharde grond (tractorsporen, putten
en bulten.

De grond effen maken. Op plaatsen waar men vaak
met een machine of tractor passeert, kan men de
grond verharden met beton of grond. Hierdoor
vermijd men modder en slijk en kan de bodem
gemakkelijk gereinigd worden.

Voorwerpen op de grond (zoals stenen,
planken, …) buiten of binnen.

Groot gereedschap , planken of buizen kan men in
rekken plaatsen.
Handgereedschap kan opgehangen worden aan een
bord boven de werkpost.
Materiaal dat niet meer nuttig is kan men best
verwijderen (kleine overschotten)

2. Uitglijden
Oorzaken
Plaatsen waar vaak water of modder
aanwezig is (bv. melkstal) of plaatsen
die uit zichzelf glad zijn (schuine
oppervlakken).
Plaatsen waar er makkelijk mosvorming
ontstaat.

Preventiemaatregelen
Plaats antislipbekleding op plaatsen die vaak vochtig
zijn: voorbeelden zijn trap en/of vloer melkstal, glad
beton, ….

Plaats een stevige leuning aan iedere trap

Opruwen van beton op plaatsen van een helling en
waar frequent gelopen wordt.

Dragen van veiligheidsschoenen met een
antislipzool.

Oorzaken
Aanwezigheid van modder of dierlijk
mest op de grond.

Preventiemaatregelen
Plaats een toestel of borstel aan de uitgang van de
stal of de plaatsen met veel modder om de
veiligheidsschoenen en laarzen te reinigen.

Een afvoer van overtollig water (via rooster) zorgt
voor minder modder.
Rooster vrijmaken van vuil.

Vloeistoffen op de grond (melk, water,
olie, …)

Ruim onmiddellijk gemorste vloeistoffen op.
Wanneer het om olie gaat, dan kan het opruimen
gebeuren met zand, houtsnippers of een vod.

Conclusies
Door orde en netheid kan men val- en glijpartijen vermijden.
Eenvoudige preventiemaatregelen hoeven niet duur te zijn en zijn zeker haalbaar.
Alle vooropgestelde oplossingen zorgen niet alleen voor minder ongevallen, maar ook voor
tijdswinst.

Info en documentatie: Preventagri

