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WAT IS ER GEBEURD?
Tijdens het uithijsen van een spudpaal van een ponton is de vinger van een grondwerker
bekneld geraakt. De grondwerker wilde de hijsketting naar beneden duwen, terwijl de
machinist op dat zelfde moment juist de ketting strak trok. Door de schreeuw van de
grondwerker en de snelle reactie daarop van de machinist ging direct de ketting weer los,
waardoor erger letsel (verlies van de vinger) is voorkomen. De nagel van de grondwerker
is losgeraakt en hij heeft zijn vinger gebroken.
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De grondwerker is ervaren in het aanslaan van lasten;
De machinist heeft de beschikking over de noodzakelijke diploma’s / certificaten en
ervaring (2 jaar) om te werken met de machine;
De machinist en grondwerker zijn een ingespeeld team, ze werkten al voor een langere
periode samen;
De gekozen werkmethode is proefondervindelijk tot stand gekomen;
Er was sprake van repeterende werkzaamheden, er waren al een aantal spudpalen
met dezelfde werkmethode verwijderd;
De werkmethode en bijbehorende maatregelen zijn niet beschreven in de project RI&E;
De uitvoerder heeft aantoonbaar een startwerkinstructie uitgevoerd met betrokkenen;
De werkzaamheden werden door inleenkrachten op basis van regie uitgevoerd;
Er lag een mantelcontract aan de werkzaamheden ten grondslag waarin de
veiligheidsafspraken duidelijk zijn vastgelegd;
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Denk al in de voorbereiding na over de werkzaamheden en de bijbehorende risico’s en
maatregelen;
Zorg voor voldoende taakroulatie, repeterende werkzaamheden kunnen leiden tot een
verminderde concentratie;
Blijf bij aanpikken van lasten scherp op veiligheid, voer vóór het ophijsen samen met je
directe collega de LMRA uit;
Communicatie is belangrijk, zorg bij dit soort werkzaamheden dat er continu oogcontact
is tussen grondwerker en machinist. Maak duidelijke afspraken over wat gebaren /
signalen betekenen;
Zorg bij werken op het water voor adequate voorzieningen om te verdrinking te
voorkomen, op dit project is gekozen voor reddingsvesten omdat met randbeveiliging
de werkzaamheden niet uitvoerbaar zijn.

LIFE SAVING RULES


Ik heb de juiste instructie en informatie beschikbaar.
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