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WAT IS ER GEBEURD?
Op één van onze projecten is een verreiker van de weg geraakt, gekanteld en op de kop in de
sloot terecht gekomen. De machinst raakte daarbij gewond en moest naar het ziekenhuis voor
medische hulp.
Na een projectintroductie en startwerk bespreking is de machinist in een roterende verreiker
gestapt. Omdat het al een tijd geleden was dat hij met dit type verreiker had gewerkt was het even
zoeken naar de bedieningsknoppen.
Vlak na het instappen is de machinist tijdens het rijden nog op zoek gegaan naar het knopje voor
de ruitenwisser. Tijdens zijn zoektocht is de verreiker van de weg geraakt, gekanteld en op de kop
in een sloot terecht gekomen. De machinist raakte daarbij gewond, maar kon nog wel op eigen
kracht uit de verrijker klimmen en hulp inschakelen.
FEITEN







De machinist had alle benodigde certificaten en rijbewijzen;
De machinist was een (ingehuurde) invalkracht;
De machinist was onvoldoende ervaren met de desbetreffende roterende verreiker, daar hij al
langere tijd niet op deze machine gewerkt had;
De machinist moest tijdens het rijden op zoek naar de bediening voor de ruitenwisser;
De machinist was afgeleid en hield daardoor geen zicht op de weg en zijn omgeving;
De machinist droeg geen gordel.

WELKE GEVOLGEN?




De machinist heeft diverse ribben, sleutelbeen en elleboog gebroken en zijn longen gekneusd;
Hij heeft een week in het ziekenhuis moeten doorbrengen;
Materiele schade aan de verreiker.

AANDACHTSPUNTEN







Zorg dat je bekend bent met de machine en bedieningsmiddelen vóórdat je er mee gaat werken;
Neem de tijd om bedieningsinstructies door te nemen, dan wel jezelf bekend te maken met de
bediening en voer een voertuigcheck uit;
Zorg als direct leidinggevende dat je nieuwe medewerkers hierin laat begeleiden;
Geeft bij je leidingegevende aan als je je niet veilig voelt of onvoldoende bekend voelt met de
bediening van een machine of apparaat;
Controleer bij het startwerkoverleg of een medewerker beschikt over de vereiste opleiding en
certificaten (In dit geval was dit in orde); vraag ook eens naar zijn ervaring.
Indien een machine beschikt over een gordel ben je verplicht om deze te dragen. Een gordel
had het letsel wellicht niet volledig voorkomen maar wel kunnen beperken en zorgt ervoor dat
je niet onder de machine bekneld raakt, wanneer deze kantelt.

LIFE SAVING RULE(S)



Als ik rijd zorg ik voor zicht rondom of ik laat mij gidsen
Ik draag de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen.
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Roterende verreiker in de sloot.

Bedieningsknop ruitenwisser
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