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WERKSCHOEISEL
Waar veel gelopen wordt, zijn goed passende, stevige (werk)schoenen belangrijk. In verband met
hygiënemaatregelen (in- en uitslepen van dierziekten) worden vaak zolen met weinig proﬁel
gebruikt. Vooral bij het werken in een natte omgeving waar biologisch materiaal (bijvoorbeeld
mest) op de grond ligt, is het risico op vallen groot.

Wat is de gewenste
situatie?
Iedereen draagt deugdelijk schoeisel.

Maatregelen
Draag goed passende werkschoenen of veiligheidsschoenen. Liefst
geen laarzen.
Als veiligheidsschoenen noodzakelijk zijn dan moet de werkgever deze
verstrekken.
Als laarzen noodzakelijk zijn: kies voor een goede pasvorm.
Gebruik bij koud weer in de melkstal thermolaarzen.
Lichtgewicht schoenen zijn beter. Het 'lichte gewicht' mag echter niet
ten koste gaan van andere eigenschappen.
Kies een zoolproﬁel dat voldoende stroef is om uitglijden te voorkomen
en waaruit het vuil gemakkelijk loslaat.
Maak afspraken over vrijwillig en verplicht gebruik van werkschoeisel.
Zorg dat het schoeisel goed wordt onderhouden.
Bij werkzaamheden met gevaar voor voet- of beenverwonding: gebruik
doelmatig veiligheidsschoeisel met CE-teken.
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Checklist
DAGELIJKSE PRAKTIJK
Als laarzen noodzakelijk zijn: kies voor een goede pasvorm.
Draag goed passende werkschoenen of veiligheidsschoenen, liefst geen laarzen.
Lichtgewicht schoenen zijn beter. Het 'lichte gewicht' mag echter niet ten koste gaan van
andere eigenschappen.
Kies een zoolproﬁel dat voldoende stroef is om uitglijden te voorkomen en waaruit het vuil
gemakkelijk loslaat.
Onderhoud het schoeisel goed.
Bij werkzaamheden met gevaar voor voet- of beenverwonding: gebruik doelmatig
veiligheidsschoeisel met CE-teken.
Houd toezicht op het dragen van de voorgeschreven werkschoenen.

TOELICHTING OP DE MAATREGELEN
ORGANISATIE EN VOORBEREIDING
Let bij de aanschaf op een goede hielomsluiting (niet gemakkelijk in te duwen) en
voldoende versteviging van het zwevende gedeelte tussen hak en zool.
Draag veiligheidsschoeisel bij werkzaamheden waarbij de kans bestaat op verwonding
van de benen en de voeten door bijvoorbeeld vallende, omvallende en rollende
voorwerpen of beknellen bijvoorbeeld onder de poten van dieren of heftrucks.
Gebruik schoenen met versteviging van de tussenzool (Type S3).

