
EISEN: 
• Een zijhandvat (afhankelijk van het vermogen) 
• Een beschermkap om de slijpschijf Aangedreven 

handgereedschap is voorzien van een 
dodemansknop
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INFORMATIE OP DE SLIJPSCHIJF: 
• De fabrikant, het maximaal toelaatbare toerental, 

de afmeting, de toepassing, het jaartal, een aan-
duiding voor welk materiaal de schijf is bedoeld
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HANDELSWIJZE BIJ DE BEHANDELING VAN BRAND-
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HANDELSWIJZE BIJ DE BEHANDELING VAN BRAND-
WONDEN: 
• Zo snel mogelijk koelen met lauw stromend water 

gedurende 10-20 minuten 

REGELS VOOR HET VERPLAATSEN VAN ROLSTEIGERS: 
• Niet verplaatsen als er nog iets of iemand op de 

rolsteiger is 
• Stabilisatoren zonder wieltjes moeten bij het 

verrijden zo laag mogelijk bij de grond blijven, 
stabilisatoren met wieltjes moeten op de grond 
blijven 

• Stabilisatoren mogen niet kunnen verschuiven 
tijdens het verplaatsen 

• De ondergrond moet vlak en hard zijn; is dit niet 
het geval, dan moeten voorzieningen zoals rails 
worden aangebracht
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VEILIGHEIDSMAATREGELEN (ROLSTEIGERS):
• Alle wielen blokkeren voor het beklimmen 
• Van binnenuit beklimmen 
• Materiaal en gereedschap op een veilige manier 

naar boven brengen 
• Werkvloer opgeruimd houden 
• Niet op de stabilisatoren staan 
• Stabilisatoren met wielen zijn niet toegestaan 
• Bij het verplaatsen in opgebouwde configuratie 

moeten de stabilisatoren zo min mogelijk vrij zijn
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WIJZIGINGEN EIND- EN TOETSTERMEN
PER 1 SEPTEMBER 2020
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AANDACHTSPUNTEN VAN DE LMRA : 
• Voor aanvang van de werkzaamheden of nieuwe 

taak
• Bij verandering van werkomstandigheden
• Ook bij routinematige werkzaamheden 
• Permanent denkproces om veiligheidsbewustzijn 

te vergroten 
• Zelf doen
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DE KANDIDAAT KAN DE VOLGENDE BEGRIPPEN 
BESCHRIJVEN: 
• CE 
• dB(A) 
• LEL (Lower Explosion Limit) 
• UEL (Upper Explosion Limit) 
• VCA (VGM Checklist Aannemers) 
• Toolbox meeting beschrijven.


