Overlijden ten gevolge van een non-conformiteit van een lift
Arbeidsmiddel – Conform maken

Plaats van het ongeval
Het ongeval gebeurde in een rust- en verzorgingstehuis.

Slachtoffer
Een onderhoudswerkman met vijf jaar ervaring.

Beschrijving van het ongeval
Het slachtoffer heeft gebruik gemaakt van
een lift waarin een dienwagen stond voor het
uitdelen van de maaltijden, met nog weinig
ruimte voor een persoon.
De lift was pas gekeurd door een externe
dienst voor technische controles op de werkplaats en mocht verder worden gebruikt.
De arbeider wilde naar het niveau-1 om een
onderhoudsinterventie uit te voeren.
Hij raakte gekneld tussen de deuren en de
opwarm- en dienwagen.
Het slachtoffer is dodelijk verpletterd tussen
het plafond en de dienwagen.
Oorzaken
- De lift heeft geen binnendeuren of lichtscherm, hij heeft twee deuropeningen.
De dienwagen is blijven haperen aan de
boord van de overloop van het verdiep of
aan de schuifwand, hij is schuin komen te
staan, is vervolgens terug in de lift terechtgekomen waarbij het slachtoffer werd
gekneld tussen het plafond en de deur
achter het slachtoffer.
Er is geen enkel verbod om deze lift te
gebruiken, zelfs niet met een dienwagen.
- De werknemers hebben geen instructies
ontvangen voor het gebruik van de uitrusting.
- Er dient opgemerkt dat de externe dienst
voor technische controles op de werkplaats een risicoanalyse had uitgevoerd
van deze lift, maar volgens een niet aangepaste checklist. Bovendien heeft deze
geen bevoegdheid om risicoanalyses uit te
voeren.
- Het risico was niet geïdentificeerd.

Preventiemaatregelen
- alle liften onmiddellijk conform laten maken
door het installeren van inwendige deuren of
een lichtgordijn;
- een risicoanalyse laten uitvoeren door een
externe preventiedienst.
Onmiddellijk de aanbevolen maatregelen toepassen. (vb. Naar gelang het geval, binnendeuren of een lichtwand)

Essentiële lessen

De risicoanalyse van de werkpost van dit ongeval betreft tegelijkertijd het slachtoffer, de lift en
de dienwagen. De twee afzonderlijk gebruikte arbeidsmiddelen vertonen geen zichtbaar gevaar, maar de combinatie van de twee is helemaal anders. Niettegenstaande het feit dat de
wetgeving 2013 vooropstelde als streefdatum voor het conform maken van de deuren, is het
gezien het gekende gevaar het altijd gevaarlijk de einddatum af te wachten.
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