Gebruik van onaangepaste arbeidsmiddelen
Plaats van het ongeval
Het ongeval deed zich voor tijdens het
sluiten van de toegangsdeur van de naverbrandingskamer van een elektrische oven.

Slachtoffer
Productiearbeider met meer dan vijf jaar ervaring.
Beschrijving van het ongeval
De arbeider was bezig met de reiniging van de naverbrandingskamer van een elektrische oven en trachtte
de toegangsdeur te sluiten. De scharnierende as van
de deur was echter scheefgetrokken, de onderste kussenblok was uitgesleten en de draadstang om het
sluitwiel vast te draaien was gebogen. Er werd geopteerd om de deur te sluiten met een heftoestel voorzien van een laadschop om zo de deur op te tillen en
de draadstang in de sluitvork te heffen om de poort te
kunnen
vergrendelen.
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Oorzaken
- afwezigheid van een voorafgaande risicoanalyse van de uit te voeren taken;
- ontbreken van onderhoud van arbeidsmiddelen: de verslechterde staat heeft de
correcte werking in het gedrang gebracht;
- gebruik van onaangepaste arbeidsmiddelen: een heftoestel voorzien van een laadschop werd gebruikt om de deur op te heffen en om de draadstang in de sluitvork
voor de vergrendeling van de poort te tillen. Hierdoor was de stabiliteit van de
poort was niet verzekerd;
- afwezigheid van instructies voor de
werknemers: ze beschikten niet over de
gebruiksaanwijzing van de machine die de
gebruiksomstandigheden en het onderhoud vastlegt, geen enkele werkmethode
was opgesteld.

Preventiemaatregelen
- terug in goede staat brengen van het arbeidsmiddel;
- uitvoeren van een risicoanalyse;
- opstellen van een plan voor onderhoud en voor periodieke controle;
- opstellen van werkmethodes;
- herhaling van de veiligheidsinstructies aan het personeel.

Essentiële lessen

Het belang om het onderhoud van de arbeidsmiddelen te verzekeren en het gehele personeel de beginselen bij te brengen van het preventiebeleid binnen een onderneming. Ondanks de beschikbaarheid van
instrumenten om veiligheidsproblemen te signaleren, werd geen enkele opmerking geformuleerd aangaande de slechte staat van dit arbeidsmiddel door de werknemers, brigadiers of ploegleiders. Een goed
onderhoud van het arbeidsmiddel zou het oneigenlijke gebruik van een heftoestel met laadschop vermeden hebben en dus eveneens het ongeval.
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