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SnijwondenSnijwonden

Risico’sRisico’s

StruikelenStruikelen

Vallen van hoogteVallen van hoogte

Gevaarlijke productenGevaarlijke producten

Musculoskeletale aandoeningenMusculoskeletale aandoeningen

Persoonlijke beschermingsmiddelenPersoonlijke beschermingsmiddelen

Veiligheidsschoenen

Oordoppen of oorschelpen

Veiligheidsbril

Veiligheidshandschoenen

Werkbroek of overall

Snoeiharnas

 
Ademhalingsbescherming 

(stof, fytoproducten)

Helm met een kinband

 Gelaats- en 
oogbescherming

 Beschermende kleding 
(Waterdichte kleding, Snijwerende 
broek, Snijwerende mouwen, enz.)

AlgemeenAlgemeen SpecifiekSpecifiek
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10 gouden regels10 gouden regels
• • Kies het geschikte Kies het geschikte 

gereedschap voor het gereedschap voor het 
werk (capaciteit, type van werk (capaciteit, type van 
beplanting, omvang van beplanting, omvang van 
het werk, …) en volg de het werk, …) en volg de 
instructies van de fabrikant instructies van de fabrikant 
(gebruiksaanwijzing). (gebruiksaanwijzing). 

• • Hanteer de ergonomische Hanteer de ergonomische 
regels voor het dragen regels voor het dragen 
van lasten en een goede van lasten en een goede 
werkhoudingwerkhouding

• • Laat geen gereedschap op de Laat geen gereedschap op de 
grond rondsliggengrond rondsliggen

• • Gebruik technische Gebruik technische 
hulpmiddelen voor het hulpmiddelen voor het 
hanteren van lastenhanteren van lasten

• •   Let op voor de collega’s die in je   Let op voor de collega’s die in je 
buurt werkenbuurt werken

• • UGebruik veilige middelen om op UGebruik veilige middelen om op 
hoogte toegang te krijgen (kleine hoogte toegang te krijgen (kleine 
steiger, veilige trapladder). Gebruik steiger, veilige trapladder). Gebruik 
de ladders op de juiste manier (zie de ladders op de juiste manier (zie 
instructiekaart “Ladders »)instructiekaart “Ladders »)

• • Was je handen regelmatig en altijd Was je handen regelmatig en altijd 
voordat je eet of drinkt of voordat je eet of drinkt of 
nadat je contact had met nadat je contact had met 
chemische productenchemische producten

• • Lees de etiketten van de gebruikte Lees de etiketten van de gebruikte 
fytosanitaire producten en volg de fytosanitaire producten en volg de 
voorzorgsmaatregelen voor gebruikvoorzorgsmaatregelen voor gebruik

• • Controleer de staat van de eletrisch Controleer de staat van de eletrisch 
en thermisch gereedschap voordat je en thermisch gereedschap voordat je 
begintbegint

• • Identificeer de gevaren en Identificeer de gevaren en 
maak de werkzones vrijmaak de werkzones vrij
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