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tegen bestand is. Een veiligheidslijn zonder 
bandvaldemper mag daarom aalleen gebruikt 
worden voor werkplekbegrenzing zodanig dat 
men altijd in de veilige zone blijft.

Logischerwijs is een veiligheidslijn met band
valdemper ( EN 535 ) wel een valbeveiligings
middel omdat de bandvaldemper bedoeld is 
om de krachten op het lichaam te verminderen 
tot een aanvaardbaar geheel. De werking hier
van is bepaald door de constructie van het  
middel. Een bandvaldemper bestaat uit een 
compact opgevouwen textielproduct dat bij 
een val steek voor steek zal worden losgetrok
ken waardoor de valenergie zal worden geab
sorbeerd. Elke bandvaldemper is zo ontworpen 
dat bij een val nooit meer dan 6000 Newton  
zal vrijkomen. 

valaFstanD
Uit het bovenstaande blijkt dat een valband
demper dus extra valafstand creëert. Deze  
afstand is maximaal 1,75 meter. Een veiligheids
lijn mag, uitgaande van een maximale lengte 
van 2 meter per persoon nooit langer zijn dan 
diezelfde 2 meter. 

Een veiligheidslijn van 2 meter met  
valbanddemper mag daarom nooit  
gebruikt worden op plaatsen met  
een hoogte van minder als 5,75 meter. 

Het is dus altijd van belang zo hoog mogelijk te 
verankeren en altijd na te gaan wat bij een val de 
extra valafstand zou kunnen zijn. Als blijkt dat 
de hoogte niet afdoende is om met een veilig
heidslijn te werken is een valstopapparaat  
( EN 360 ) ook wel valblok genaamd een goed  
alternatief. Een valstopapparaat is een apparaat 
dat bestaat uit een kast van metaal of kunststof 
met daarin een opgespannen gordel van textiel 
of een staaldraad. De lijn wordt met een con
nector bevestigd aan het harnas en de kast 
wordt boven de werkpositie aan een ankerpunt 
vastgemaakt. Een veermechanisme in de kast 

zorgt ervoor dat de lijn bij een opwaartse bewe
ging oprolt en bij een neerwaartse beweging af
rolt. Indien iemand naar beneden valt blokkeert 
de lijn na een korte remweg. Valstopapparaten 
zijn er in alle soorten en maten. De lijn varieert 
in lengte van ca. 2,5 meter tot 40 meter. De kast 
is gemaakt van staal of kunststof Er worden ook 
valblokken geleverd met een ophaallier, zodat 
iemand na een val omhoog getakeld kan worden.
 
ankerpUnt
Een samenstel val middelen om tot persoonlijke 
valbeveiliging te komen staat en valt letterlijk en 
figuurlijk bij bevestiging aan een ankerpunt  
(EN 795 ) Aan een afdoende ankerpunt zitten 
een aantal voorwaarden. Het moet sterk  
genoeg zijn, goed bereikbaar zijn, makkelijk te 
bevestigen zijn en natuurlijk bij voorkeur geko
zen worden op een positie boven de persoon.

Steeds meer constructeurs en bouwonder
nemingen houden tijdens het construeren en 
bouwen meer en meer rekening met anker
punten voor valbeveiliging. Door een aantal 
simpele aanpassingen kan men het samenstel 
van valbeveiliging eenvoudig aanhaken. Van  
tevoren wordt bepaald op welke punten in het 
gebouw regelmatig op hoogte gewerkt wordt. 
Door het aanbrengen van bijvoorbeeld een aan
tal ogen kan men eenvoudig de valbeveiliging 
gebruiken of permanente systemen plaatsen. 
Het ankerpunt dient een kracht van 10 Kilo 
Newton te weerstaan over een periode van  
minimaal drie minuten.

Als een permanent ankerpunt niet voor handen 
is, kan door middel van een mobiel ankerpunt 
toch veilig op hoogte worden gewerkt. Dit mo
biele ankerpunt dient te worden aangebracht 
op of in een constructie waarvan kan worden 
aangenomen dat deze constructie dan ook mi
nimaal 10 Kilo Newton aan kracht kan houden 
gedurende 3 minuten. Het mobiele ankerpunt 
is er in verschillende vormen en maten. De 
meest simpele constructie is het aanbrengen 
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van een haak. Omdat haken maar een opening 
hebben van maximaal 70 mm is het vaak prakti
scher een ankerstop te gebruiken. Deze anker
stop bestaat uit een band die om een buis of 
balk heen wordt geslagen. Aan de uiteinden van 
de band bevestig je een connector waarvan de 
valbeveiligingsconstructie kan worden bevestigd.

DagelIjkse InspectIe
De gebruiker van de middelen heeft  zelf heeft 
de verantwoordelijkheid elke dag voor ieder  
gebruik zijn middelen zelf visueel te inspecteren 
of ze niet beschadigd of kapot zijn. Belangrijk bij 
textielproducten als harnasgordels, lijnen, 
bandvaldempers is om te controleren of stiksels 
nog steeds een vast patroon blijven hebben en 
geen loshangende draden bevatten en niet  
beschadigd zijn. Een verbindingsmiddel als  
connectors, klaphaken en steigerhaken moeten 
goed open en dicht kunnen en niet verbogen te 
zijn. Sluitingen moeten gemakkelijk sluiten en 
moeten uiteraard hun originele vorm nog  
hebben en mogen dus vervorming vertonen.
 

jaarlIjkse InspectIe
Alle persoonlijke valbeveiligingsmiddelen die
nen jaarlijks geïnspecteerd te worden door een 
door de producent aangewezen persoon. Vraag 
dus altijd als je extern je middelen laat inspecte
ren om een afschrift of persoonscertificaat van 
degene die beweert te mogen inspecteren.  
Alleen op die manier volg je de gebruiksaan
wijzing van de producent en kun je eventuele 
productaansprakelijkheid verleggen. 
 
onDerhoUD
Veiligheidsgordels dienen zo schoon mogelijk 
te blijven, ze mogen niet worden aangetast door 
chemicaliën of andere bijtende stoffen. Veilig
heidsgordels mogen alleen gereinigd worden 
met water,voor een grondige reiniging dient  
de leverancier of producent te worden geraad
pleegd. Veiligheidsgordels dienen te worden 
opgeborgen op stofvrije plaatsen waar ze niet 
door weersomstandigheden als regen of  
zonlicht kunnen worden aangetast. 


