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Wat is er gebeurd?
Tijdens voorbereidende timmerwerkzaamheden is een timmerman in een sparing gevallen en heeft daarbij een val van 3
meter gemaakt. De sparing was preventief afgedekt met een houten plaat.



Hoofdoorzaak
Ondanks een op het laatste moment gegeven waarschuwing van een collega is door het optillen van de houten plaat de
timmerman ongewild in de sparing gevallen wat heeft geleid tot het ongeval. Op basis van de informatie van de directe
getuige leek het erop dat het slachtoffer op moment van het ongeval onwetend was dat er een sparing onder de plaat
aanwezig was.
Vanwege het letsel heeft het slachtoffer geen herinnering aan het ongeval. Het slachtoffer is door het ontstane letsel nog
niet gehoord.

Overige oorzaken
De sparing was afgedekt met een houten plaat, echter de plaat was niet geborgd aan de ondergrond om het
verplaatsen van de houten plaat te voorkomen. De houten plaat was gemakkelijk te verwijderen.
Communicatie naar betreffende werknemer(s) over de afgedekte sparing(en) op die specifieke werklocatie is tekort
geschoten.

Gevolgen
Slachtoffer heeft als gevolg van zijn val ernstig letsel aan zijn hoofd opgelopen en is direct per ambulance naar het
ziekenhuis afgevoerd waar hij aan zijn verwondingen is geopereerd.
Getuigen, directe BHV'ers en overige medewerkers zijn heel erg geschrokken.
Het werk is tijdelijk stilgelegd.

Maatregelen
Verantwoordelijke projectmanager en directie alsmede de Inspectie SZW (arbeidsinspectie) zijn direct ingelicht.
Werkplek is direct veilig gesteld en afgesloten voor nader onderzoek.
Er is slachtofferhulp aangeboden aan de getuigen en de directe BHV'ers van het ongeval.

Leerpunten

Leg sparingen altijd dicht met stevig en beloopbaar materiaal en borg (spijker- of schroefvast) de afdekking aan de
ondergrond zodat ongewild oplichten, wegschoppen of optillen wordt voorkomen. Tip: voorzie de afdekking bij
voorkeur met een groot zichtbaar kruis voor een (nog) duidelijkere markering.
Bij werkzaamheden waar risico's op valgevaar aanwezig zijn, communiceer aan alle medewerkers vóór start werk op
welke wijze er maatregelen zijn genomen.
Voer voor start werk altijd een LMRA uit.
Geef na een dergelijk ernstig ongeval altijd een toolbox aan de medewerkers om het ongeval te bespreken.

