
 
 
 
 
 
  

 
 

 

     

INSTRUCTIE  

Werken met aangedreven gereedschappen 
 

      
Stigas Stationsweg 1, 3445 AA Woerden  |  telefoon 085 – 044 07 00, optie 1 | info@stigas.nl  | www.stigas.nl 

 
Instructie (volgende blz.) gegeven op: ……... - ……... - ……..….. 
 
Te: ……………………..……………………………………. 
 
Door: ……………………………………………………………………………………………………………… 
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Besproken onderwerpen: (vink aan wat is besproken) 

 

 De gevaren van het werken met een aangedreven apparaat zoals een bladblazer, heggenschaar of 

doorslijpmachine voor steen en beton. 

 Hoe die gevaren beheerst kunnen worden, zoals hierna vermeld. 

 Wat te doen als gevaren op de werkplek of omgeving afwijken van normaal of afgesproken is. 

 De werkwijze bij het optreden van storingen 

 Waar je op moet letten bij het vervangen van uitrustingsstukken (zoals messen en slijpschijven). 

 Verwijder (of overbrug) geen veiligheidsvoorzieningen. 

 Gebruikershandleiding van de apparatuur. 

 Wijze van controle van het apparaat  

 Wijze van dagelijks onderhoud van de apparaat 

 Het houden van afstand tot collega's, omstanders, verkeer, objecten en bebouwing.  

 Stof bij slijpen voorkomen door altijd nat te slijpen èn een stofnevelmasker te dragen omdat er met 

de nevel ook schadelijk stof ingeademd wordt. 

 Als personen binnen een gevaarlijke afstand kunnen komen aanvullende maatregelen toepassen. 

 Laat een motoraangedreven apparaat niet onnodig stationair draaien (geluid, trillingen en 

uitlaatgassen). 

 Trilt het apparaat meer dan normaal: controleer het apparaat / slijpschijf bij stilstand.  

 Storingen pas opheffen als de machine is uitgeschakeld, volledig stilstaat en is uitgedraaid!  

 Als je een storing zelf niet kunt oplossen, vraag het je leidinggevende. 

 Gebruik een gevaarlijke machine niet meer. 

 Bereikbaarheid bij storingen of calamiteiten en bij wie je die moet melden. 

 Wanneer persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt moeten worden. 

 Welke persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt moeten worden: 

 veiligheidsschoenen met goede grip op de ondergrond 

 soepel zittende werkhandschoenen, bij voorkeur van leer 

 een veiligheidsbril eventueel in combinatie met een gelaatscherm 

 gehoorbescherming bij lawaaiige apparatuur (vanaf 80 dB(A) aanbevolen en vanaf 85 dB(A) 

verplicht) (zie ook bijlage 1 van Geluid) 

 schone niet vale goed reflecterende signaalkleding (bij werken in de openbare ruimte) 

 en indien van toepassing:  

 regenkleding, die soepel zit 

 stofmasker (bij het slijpen van steen of beton altijd! Ook bij nat slijpen) 

 of andere specifieke middelen in bijzondere situaties 

 Wat te doen na afloop van het werk:  

 Maak de machine schoon en smeer door zoals afgesproken. 

 Controleer op schade, slijtage, scheuren in lassen of ontbrekende of loszittende onderdelen. 

 Controleer of de messen nog scherp zijn. 

https://agroarbo.nl/catalogus/geluid-2/
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 Informeer jouw leidinggevende over de defecten. 

 

Over lichamelijke belasting bij het werk: 

 Gebruik een lichte machine bij licht werk. 

 Accu aangedreven apparaten geven minder trillingen, zijn stiller en schoner (geen uitlaatgassen). 

 Voorkom bukken of werken boven schouderhoogte. Gebruik dan een stokheggenschaar. 

 

 Het afstellen van het draagstel van de bladblazer. De druk moet over beide schouders verdeeld 

zijn. 

 Voorkom overbelasting bij langdurig bladblazen met één hand. Bijna elke bladblazer kan 

eenvoudig voorzien worden van een tweehandenbediening. 

 De balans van je heggenschaar, stokheggenschaar of andere machine. 

 Het niet te krampachtig vasthouden van de handvatten. Anders worden er te veel trillingen aan het 

lichaam doorgegeven en dat stagneert de doorbloeding (witte vingers). 

 De handen warm houden; draag handschoenen, bij voorkeur van leer. 

 Afspraken over werk- en rusttijden. 

 Op tijd rustpauzes nemen is nodig om vermoeidheid en uitputting te voorkomen. 

 Wat te doen bij gladheid door regen, sneeuw of bevriezing, begroeiing en hellingen. 

 Wat te doen bij aanwezigheid van (grond)nesten van wespen, eikenprocessierups, enz. en de 

daarbij behorende persoonlijke beschermingsmiddelen. Meer info zoönosen. 

 Het melden van gevaarlijke situaties bij de leidinggevende is verplicht. 

 Checklist voor de dagelijkse praktijk, zoals in de arbocatalogus is omschreven. 

 

Wat verder besproken is: 

 ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 ………………………………………………………………………………………………………………… 

https://agroarbo.nl/catalogus/zoonosen-beroepsgerelateerde-infectieziekten-en-insectenbeten-en-steken-3/
https://agroarbo.nl/catalogus/motor-accuaangedreven-handgereedschap/

