
 

 

Dit document wordt alleen voor informatiedoeleinden beschikbaar gesteld en op voorwaarde dat (i) niemand hierop mag vertrouwen bij het uitvoeren van zijn eigen activiteiten of anderszins; (ii) noch de 
Shell-onderneming die dit document uitgeeft noch enige andere persoon of onderneming die betrokken is bij het verschaffen van hierin gebruikte informatie of gegevens (A) aansprakelijk is voor de 
nauwkeurigheid of volledigheid ervan, of voor aanbevelingen of advies gegeven in of omissies in dit document, of voor consequenties die direct of indirect het gevolg zijn van enigerlei gebruik van dit 
document door enige persoon, zelfs als de bovengenoemde Shell-onderneming of enige andere persoon of onderneming zoals hierboven genoemd niet de nodige  zorgvuldigheid in acht hebben 
genomen: of (B) op enigerlei wijze claimen, stellen of garanderen, impliciet of expliciet, dat navolging van dit document tot bepaalde resultaten zal leiden met betrekking tot het hierin behandelde 
onderwerp, of zal betekenen dat wordt voldaan aan de eisen van enige van toepassing zijnde federale, nationale of plaatselijke wet- en regelgeving; en (iii) niets in dit document vormt een technisch 
advies. Als een dergelijk advies vereist is, dient een gekwalificeerde professionele adviseur te worden geraadpleegd. 

De inhoud van dit document kan (i) gebaseerd zijn op, zonder identiek te zijn aan, feiten die betrekking hebben op een incident bij een derde partij waar Shell kennis van heeft genomen; (ii) 
aanbevelingen omvatten die een manier, maar niet noodzakelijkerwijs de enige manier, vormen om de lessen uit incidenten te behandelen. 

De ondernemingen waarin Royal Dutch Shell plc direct en indirect investeringen bezit zijn aparte entiteiten. In deze Leren van Incidenten Alert wordt de term “Shell” soms gemakshalve gebruikt waar 
wordt verwezen naar ondernemingen binnen de Shell-groep of de groep in het algemeen. Evenzo worden de woorden “wij” en “onze” ook gebruikt om te verwijzen naar Shell-ondernemingen of 
degenen die daarvoor werken. Deze woorden worden ook gebruikt waar identificatie van specifieke ondernemingen geen nuttig doel dient. 

KERNBOODSCHAP – ALLEEN SAMEN KUNNEN WE VEILIG HIJSEN EN HEFFEN! 
   Belangrijkste lessen 
 Begrijpen welke invloed de zwaartekracht heeft bij hef- en hijsactiviteiten 
 Het belang van het zorgen voor en onderhouden van sterke barrières bij alle fases van het werk 
 Zorgen voor situatiebewustzijn op kantoor en op lokatie, en alert zijn op wat er mis zou kunnen gaan 

In het eerste deel van de video zien we hoe een appel en een stuk gereedschap uit een 
boom vallen om het effect van zwaartekracht te demonstreren. Vervolgens worden 
voorbeelden van hijs- en hefincidenten getoond. Dit gedeelte eindigt met een moment stilte 
voor alle slachtoffers van hijs- en hefincidenten. 

1. DE INVLOED VAN ZWAARTEKRACHT 

In het tweede deel van de video wordt uitgelegd hoe belangrijk elke stap in het proces is. Het 
begint allemaal met de planning. We zien hoe een incident zich ontwikkelt, beginnend op het 
kantoor, en op dramatische wijze eindigt op de lokatie 
Vragen om over na te denken: 

 Van welke hijs- en hefincidenten heb je gehoord of bij welke incidenten was je betrokken? 
 Wat ging er verkeerd en hoe hadden deze incidenten voorkomen kunnen worden? 
 Wat is belangrijk bij iedere hijs- en hefoperatie? 

In het laatste deel van de video wordt situatiebewustzijn uitgelegd. Het is essentieel om je voor 
te stellen wat er verkeerd zou kunnen gaan.   
Ook  weten wat ieders rol is inzake barrières of kritische processen is belangrijk om hijs- & 
hefincidenten te voorkomen.  
Vragen om over na te denken:  
 Welke barrières en kritische processen kun je noemen en hoe worden die op jouw locatie 

toegepast? 

 Hoe zorg je ervoor dat je barrière sterk is? 
 Hoe kun je situatiebewustzijn in je werk toepassen? 

2. IEDERE FASE IS BELANGRIJK 
 

 

 

3. SITUATIEBEWUSTZIJN OP KANTOOR EN ONSITE 

 

HANDOUT – SAMEN KUNNEN WE VEILIG HIJSEN EN HEFFEN 
 



 

 

SITUATIEBEWUSTZIJN OP KANTOOR 
Tijdens het ontwerpen 
 Beperk potentiële hef- & hijs risico’s zoveel mogelijk in het ontwerp 
 Betrek tijdig een expert bij het project om alle hef- & hijsrisico’s te bespreken 
 Controleer alles tijdens de verschillende ontwerp reviews – Stel jezelf alle ‘line of fire’-risico’s voor 

Tijdens het voorbereiden van de werkzaamheden 
 Zorg ervoor dat je de situatie op de locatie begrijpt 
 Bezoek de locatie en de werkplek en bekijk de situatie 
 Denk na hoe de taak kan worden uitgevoerd met zo weinig mogelijk ‘Line of Fire’-risico’s 
 Zorg ervoor dat de juiste apparatuur en het juiste gereedschap op de lokatie beschikbaar zijn 
 Kies de apparatuur die en het gereedschap dat zo weinig mogelijk ‘Line of Fire’-risico’s oplevert 

SITUATIEBEWIJSTZIJN ONSITE 
Voor het begin van de werkzaamheden 
 Bespreek de ‘Line of Fire’-risico’s tijdens de Toolbox Talk of Last Minute Risk Assessment 
 Zorg ervoor dat de toegang tot de werkplek goed is beveiligd en deze goed is afgezet 
 Inspecteer het gebied waar je gaat werken 
 Zorg ervoor dat de  te gebruiken apparatuur en gereedschap zijn geinspecteerd 

Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden 
 Wees alert op wat er om je heen gebeurt, wat zich boven jou bevindt en op veranderingen in de 

omstandigheden 
 Stel je de ‘Lines of Fire’ voor – wat zou een risico voor jou kunnen vormen? 
 Controleer of er voorwerpen zijn die zouden kunnen vallen en jou zouden kunnen raken (loop nooit onder 

een hangende last door) 
 STOP, en neem wat afstand en controleer of er iets in de omgeving is veranderd 
 Let op elkaar en zorg voor elkaar – zijn er andere medewerkers in de ‘Line of Fire’? 
 Respecteer de persoon verantwoordelijk voor het werk (“Person in Charge”)  

 

DE “DROPS” CALCULATOR 
Zoals in de video werd uitgelegd, kan een klein stuk gereedschap ernstig letsel veroorzaken als het vanaf een 
hoogte van 7 meter valt. Met behulp van onderstaande tabel kun je het potentiële effect berekenen, 
afhankelijk van het gewicht en de valhoogte. 
  
Mass = Massa  
(lb) = (pond) 
Height = Hoogte 
(ft) = (voet) 
Fatality = Dodelijk  
Major = Ernstig 
Minor = Gering 
Slight = Licht 
Incident = Incident 
 
 
Ga voor meer informatie naar http://www.dropsonline.org/ 


