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STIGASTIP

Effe gauw
Het gaat honderd keer goed en dan
toch op een onoplettend moment
gebeurt er een ongeluk. Vaak nadat je
dacht ‘effe gauw’…
Veruit de meeste dodelijke ongevallen op agrarische bedrijven worden
veroorzaakt door rijdende machines.
Personen worden overreden of komen onder een kantelende machine. Dit soort ongelukken gebeurt
bijvoorbeeld door een medewerker
die ‘effe gauw’ achter een heftruck
langsloopt en denkt dat de heftruckchauffeur hem of haar wel zal zien.
Of een medewerkers op een heftruck
of verreiker die niet wacht totdat de
last naar beneden is, maar ‘gauw effe’
een bocht maakt, kantelt en bekneld
raakt.
Vallen van hoogte en vallende
voorwerpen zijn daarna de meest
voorkomende oorzaak van dodelijke
ongevallen, bijvoorbeeld door een
niet-afgeschermde zolderrand of
werkzaamheden op het dak. Ongelukken gebeuren vaak door bijvoorbeeld
‘effe gauw’ in een kist te willen kijken, met een trappetje dat eigenlijk
allang weggegooid had moeten worden, op een ladder zonder rubbers op
een gladde betonnen vloer, of soms
gewoon klimmend in de kisten.
Bekneld raken in draaiende delen van machines volgt als derde
belangrijke veroorzaker. Bekend
zijn de ongevallen met aftakassen,
maar ook veel blijvend letsel, met
name aan vingers. Bijvoorbeeld
door ‘effe gauw’ een lopend bandje
te verschuiven, terwijl deze draait
en daarbij de vingers in een onvoldoende afgeschermde kettingkast
te plaatsen. Of door een oude ventilator (zonder goede afscherming)
draaiende voort te verschuiven.
En dan zijn er machines waarbij je
denkt, dat niemand het in z’n hoofd

Met ventilatoren en
onafgeschermde
draaiende delen
van machines
gebeuren nogal
eens ongelukken
met blijvend letsel
aan met name de
vingers.

zal halen om daar zijn hand in te
steken. Het gebeurt dan soms toch
doordat mensen in een reflex, ‘effe
gauw’, een storing of verstopping
willen verhelpen.
Tijdens het samen doornemen van
een RIE zijn veel gehoorde uitspraken en gedachtes:
• ‘Dat doen we hier altijd zo en er is
nog nooit wat gebeurd.’
• ‘Moet kunnen, dat werkt niet, niet
moeilijk doen.’
• ‘Effe gauw, voorlopig zo maar.’
• ‘Dat ging net goed, voortaan om
denken.’
• ‘Gauw wat aan doen (als het rustiger is).’

Wanneer je gevaarlijke situaties niet
schriftelijk vastlegt, vergeet je het
weer en kan het later alsnog fout
aflopen. Het is niet voor niets voor
ieder bedrijf wettelijke verplicht om
een risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE) uit te voeren.
Vraag een inlogcode aan bij Stigas
voor de RIE. We komen graag langs
op het bedrijf om samen de RIE door
te nemen. Met de huidige digi-RIE
krijg je ook automatisch een mailtje ter herinnering aan je geplande
actie. Dat houd je scherp.
En vergeet niet om extra scherp te
zijn zodra je denkt: ‘effe gauw’.
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