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die voldoen aan de voorwaarden voor het speci
fieke gebruikersprofiel. Hij zal speciale aandacht 
geven aan de volgende punten:
Hij overtuigt zich ervan dat alle gebruikers  
de instructie gelezen en begrepen hebben en 
dus op de hoogte zijn van de beveiligingen en  
de gevaren.
Hij ziet er op toe dat geen onbevoegde  
personen met het toestel werken.
Hij geeft informatie aan de gebruikers over  
de mogelijke risico’s en gevaren die werken  
met het toestel met zich meebrengen.
Hij waakt over de vooropgestelde minimum
leeftijd van de gebruiker.
Hij zorgt ervoor dat de in het kader van een  
opleiding aanwezige personen steeds onder 
toezicht staan van een vakkundig bevoegde  
persoon.

de onderhoudsmonteur
De onderhoudsmonteur draagt de verant
woordelijkheid over het gevaarbereik  
“Hoogwerker”. Hij zorgt ervoor dat de hoog
werker steeds gebruiksklaar is rekening  
houdend met de veiligheid.

de Instructeur
De instructeur draagt de verantwoordelijkheid 
over het gevaarbereik “Omgeving”. Hij zorgt  
ervoor dat niemand schade kan oplopen door 
de hoogwerker en dat niemand schade toe
brengt aan de hoogwerker.

Algemene  
veIlIgheIdsvoorschrIFten
Hoogwerkers zijn verrijdbare hefwerktuigen 
met een speciaal voor personen geschikte bak. 
We onderscheiden hoogwerkers die verplaatst 
kunnen worden met alleen de bak in lage stand 
en hoogwerkers die ook verplaatst kunnen wor
den met de bak in hoge stand (met zogenaamde 
“kruipsnelheid”). Het gebruik ervan is alleen 
toegestaan door mensen die voor de hoog
werker een opleiding, instructie of training  
hebben gevolgd.

Let op de volgende algemene veiligheidsvoor
schriften:

 Volg instructies van de gebruikshandleiding;
 Breng geen wijzigingen aan de hoogwerker 

aan zonder schriftelijke toestemming van 
de fabrikant;

 Het is uitdrukkelijk verboden de hoogwer
ker te gebruiken met overbrugde of op  
een of andere manier uitgeschakelde veilig
heidsvoorzieningen;

 Bij reparaties mogen enkel originele onder
delen gebruikt worden;

 Na onderhoud, reparaties en het oplossen 
van problemen moet de servicemonteur 
steeds het toestel testen;

 De hoogwerker moet periodiek worden  
gekeurd en zijn voorzien van een keurings
sticker;

 Op de bedieningsplaats moet een noodstop 
aanwezig zijn;

 De werkbak moet geel/zwarte waarschu
wingssignalering hebben;

 Bij het verrijden van de hoogwerker moet 
op de grond een extra man aanwezig zijn 
voor het geven van aanwijzingen;

 De hoogwerker mag niet als kraan gebruikt 
worden;

 Personen in de werkbak moeten valbevei
liging dragen en boven 25 meter via een  
portofoon kunnen communiceren met  
een assistent op de grond;

 Gebruik s verboden bij windkracht boven 6;
 Het is verboden een hoogwerker als perso

nenlift te gebruiken en er dus op hoogte uit 
te stappen.

restrIsIco’s
Werken met de hoogwerker brengt weinig  
restrisico’s met zich mee. Hierna vindt je de res
trisico’s en de beheersmaatregelen die er tegen 
genomen moeten worden. Let op de volgende 
restrisico’s en de mogelijke beheersmaatrege
len bij het gebruik van de hoogwerker:

 Leg de verlengkabels zo, dat niemand  
erover kan struikelen.

Kijk voor meer informatie op www.ii-mensenwerk.nl



ARBOCATALOGUS

3/4

vervolg

veIlIg werken met de hoogwerker 

 Gebruik de hoogwerker enkel op een stabiele 
ondergrond zodat het niet kan omslaan.

 Indien personen zich binnen het werkbereik 
bevinden, kunnen zij gewond raken door 
vallende voorwerpen.

 Breng zonodig afscherming en/of waarschu
wing en veiligheidsmarkeringsmiddelen 
zoals waarschuwingslampen, pionnen  
enzovoort aan indien dit de algemene veilig
heid voor de gebruiker en de omringende 
nietgebruikers, inclusief het wegverkeer, 
kan verhogen en daarmee het restrisico  
kan verkleinen.

oPstellIng 
Om de hoogwerker veilig en efficiënt op te  
stellen en in gebruik te nemen is een optimale 
voorbereiding nodig. Volg onderstaande  
punten tijden het opstellen:

Weersomstandigheden:
Stel de hoogwerker nooit op en gebruik de 
hoogwerker ook nooit tijdens een onweer en/ 
of bij windsnelheden boven windkracht 6 op  
de schaal van Beaufort.

Visuele controle alvorens op te stellen:
Doe de volgende visuele controles na  
het afladen van de hoogwerker en voor  
het ingebruikstellen:

 Controleer de batterijlading;
 Controleer het vloeistofniveau van  

de hydraulische olie;
 Controleer de beschadiging van mechani

sche onderdelen;
 Controleer de hydraulische slangen op  

beschadiging en/of lekkages;
 Controleer de elektrische componenten  

en leidingen op beschadigingen;
 Controleer de scheefstand beveiliging.

Deze inspectie moet een onderdeel zijn van  
de dagelijkse controle door de bediener. Con
troleer minstens één keer de hoogwerker op 
van buitenaf herkenbare beschadigingen of  

gebreken. Meld wijzigingen onmiddellijk aan  
de eigenaar en plaats het toestel buiten gebruik.
 
Ondergrond van de opstelplaats:

 Gebruik de hoogwerker enkel en alleen op 
een stabiele, trillingsvrije, vlakke en harde  
ondergrond;

 Plaats de hoogwerker zo, dat je de gewenste 
plaats en werkpositie kunt bereiken;

 Houd hierbij rekening met alle mogelijke 
hindernissen;

 Gebruik de hoogwerker in geheven toe
stand enkel op hellingen die kleiner zijn dan 
de  opgegeven waarden, meestal 3°.

Toelichting
Het werken op uitzonderlijk oneffen, hellende 
of zachte ondergrond is gevaarlijk en moet dan 
ook beslist vermeden worden.

Zoals reeds bekend hoort bij elke hoogwerker 
hoort het blauwe Hoogwerkerboek, waarin  
alle gegevens van de machine staan vermeld.  
In het hoogwerkerboek wordt dat onder  
andere vermeld:

 soort hoogwerker;
 inzetbaarheid (waar te gebruiken);
 maximale belasting.

Ook hoort bij de machine een werkbereik
diagram, waarin staat vermeld:

 werklast;
 toelaatbare helling van het onderstel;
 toelaatbare windsnelheid;
 wijze van opstelling.

Bovenstaande gegevens zijn voor de gebruiker 
zeer belangrijk!
 
stABIlIteIt
Met stabiliteit wordt bedoeld;
de weerstand die een hoogwerker heeft tegen 
kiepen (voorover/achterover) en/of kantelen 
(zijwaarts). De stabiliteit van de machine wordt 
bepaald door de bouw. 
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Als de machine goed staat opgesteld, volgens 
de richtlijnen van de fabrikant, en niet wordt 
overbelast zal deze niet kunnen kiepen of kante
len. Wanneer de machine omvalt, kan dit leiden 
tot ernstig of fataal letsel. 

De volgende factoren hebben invloed op  
de stabiliteit:

 belasting van het werkplatform;
 de ondergrond;
 werkhoogte;
 bewegingen;
 weersomstandigheden;
 deskundigheid gebruiker.

tIPs voor het veIlIg werken met 
de hoogwerker
Om veilig te kunnen werken is het belangrijk dat 
de gebruiker van de hoogwerker zich bewust is 
van de risico’s voor hem zelf en zijn omgeving. 
Rekening moet worden gehouden met het feit 
dat omstanders geen flauw idee hebben van  
de mogelijkheden en onmogelijkheden van  
een hoogwerker.

 Algemeen
 Bediening
 Verplaatsing
 Transport
  Werkplek
 Werken langs openbare weg
 Onderhoud
 Parkeren


