Van Gelder veiligheidsjournaal

DIT GEBEURT WANNEER JE EEN
BANDENZAAG ONJUIST GEBRUIKT
Het toepassen van de juiste werkmethode is ontzettend belangrijk om (bijna) ongevallen
te beperken. Dat blijkt uit een incident dat onlangs heeft plaatsgevonden. In dit veiligheidsjournaal vertellen wij wat er gebeurde en wat je in zo’n situatie moet doen.
Wat is er gebeurd?

Wat leren we hiervan?

Op een project moest een trottoirband tussen een

Na dit ongeval heeft de SZW-inspectie een onder

bandenlijn en een kolk worden geplaatst. Om dat te

zoek ingesteld. De instantie heeft diverse documen

doen heeft een medewerker eerst de trottoirband

tatie opgevraagd en daarnaast interviews afgenomen

op maat gezaagd en deze vervolgens tussen de

met getuigen. We wachten nog op de uitkomsten

bandenlijn en de kolk geplaatst. Alleen zat de trot-

van dit onderzoek.

toirband net niet goed. Om het passend te maken
heeft de medewerker de trottoirband laten zitten en

Wij geven je het volgende mee:

de bandenzaag tussen de trottoirband en de kolk

■ Zie je iemand een onveilige handeling uitvoeren?

gehaald. Dit is niet de juiste werkwijze!

Laat dan de medewerker het werk stoppen en zorg
ervoor dat de handeling naar een veilige werkmethode wordt aangepast.
■ Zorg ook voor een goede startwerkinstructie.

Bespreek alle risico’s van het project met elkaar
en leg deze risico’s vast.
■ Breng de LMRA (nogmaals) onder de aandacht.
■ Volg de instructies die bij de machine horen op en

pas de juiste werkmethode toe.
Andere aandachtpunten die wij jou willen
meegeven:
Je moet namelijk de trottoirband tussen de bandelijn
en kolk vandaan halen. Dit om ongevallen zoals deze
te voorkomen: De trottoirband viel (waarschijnlijk) op
zijn plaats, waardoor het zaagblad klem kwam te zitten. Toen de zaag weer ruimte kreeg, kwam deze ook
weer in beweging. De medewerker schrok en raakte daardoor uit balans. De kap van de zaagmachine
kwam tegen zijn kaak en het zaagblad kwam in zijn
gezicht. Een diepe snee was hiervan het gevolg. De
medewerker is, na een ziekenhuisopname, inmiddels

■ Zorg altijd voor een correct V&G-plan.
■ Controleer VCA-gegevens van medewerkers.
■ Controleer of het materieel en gereedschap

(aantoonbaar) gekeurd is. Onderaannemers
moeten ook gebruikmaken van gekeurd materieel
en gereedschap.
■ Is het materieel of gereedschap niet gekeurd?

Laat dit dan direct doen door de Materieeldienst.
■ Bij een incident zoals deze: leg het werk stil en voer

geen aanpassingen uit. Schakel de uitvoerder in.

thuis en maakt het naar omstandigheden goed.
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