verrichtingen
gebruik van klein
electrisch gereedschap

arbeidsmiddelen
Boormachine
Slijpschijf
Wipzaag
elektrische knipper
tafelzaag
Afkortzaag
schubzaag

risicos
Elektrocutie – elektrisering

Rondvliegende deeltjes – stof

Breken van het snijgereedschap
Blokkeren bewegende delen,
Overbelasting
Lawaai
Contact met bewegende delen
Struikelen
Raken van leidingen
Brandgevaar – schade

electrocutie

preventiemaatregel
Jaarlijks nazicht (intern)
Niet werken in natte omgeving
IP 44, enkel dubbel geïsoleerde machines
Afschermkappen respecteren
Stofafzuiging
Gepaste PBM’s Bril - Stofmasker
Juiste materieel voor de job
Juist gebruik
Machine met slipkoppeling
Oorbescherming
Afschermkap, instructies respecteren
Opleiding, Dodemansschakelaar verplicht
Orde op de werkvloer
Voorafgaande controle,plannen as-built
Opruimen, afschermen omgeving
BB in de nabijheid
de aansluit en verlengkabels elke dag visueel nazien en

electrische verlengkabels
oververhitting
overbelasting
vallen en struikelen over kabels

ladder

breken of beschadiging van de ladder

eventueel uitgebruik nemen
nooit met natte handen de stekker insteken
beschermingsdraad ip 44
verlengkabels min, 2,5 mm²
steeds de kabel volledig afrollen
verlengkabels ontdubbelen
de verlengkabel volledig op de grond leggen
na gebruik opbergen
controle ladder voor gebruik

val van de ladder
wegglijden ladder
omver vallen ladde
laden en lossen

autolaadkraan
manueel
kraan hoofdaannemer

vallen van goederen
beschadiging omgeving
kwetsen handen

afschrijven

stelling

vallen van stelling
doorgaan van stelling

ladder

bekisting plaatsen

betoneren

breken of beschadiging van de ladder
val van de ladder
wegglijden ladder
0 omver vallen ladde
klein electrisch gereedschap zie bovenaan
ladder
zie bovenaan
stelling
zie bovenaan
betonpomp
opengaan darmen
mixer
afknijpen darmen
knellen van lichaamsdelen

mixer
cement
trilnaald
ontkisten

huidirritatie - oogirritatie
electrocutie

koevoet
verwondingen van ledematen
klein electrisch gereedschap valgevaar bekistingshout
ladder

een meter uitsteken boven toegangsplatform
juiste hellingshoek
ladder vastzetten
stabiel opstelling op vlakke ondergrond
gebruik pbm's
niet onder last lopen
kraanwerk door opgeleid personeel of bekwaam door
ervaring
alles dichtleggen
stevig verankeren
gebruik degelijke materialen
controle ladder voor gebruik
een meter uitsteken boven toegangsplatform
juiste hellingshoek
ladder vastzetten
stabiel opstelling op vlakke ondergrond

opleiding pompist bij fabriekant
piekdrukken vermijden
druk aflatten bij openen klemmen
veilighandboek en gebruikshandleiding
bij pomp
pbm's gebruiken
voldoende personeel aan uitgang darm
dragen pbm's
raadplegen veiligheidsfiche
kabels uit beton houden
tijdens het ontkisten niemand onder
bekisting
pbm's gebruiken
de juiste ontkistingsvolgorde volgen

