Aanrijding door een voertuig
Praktijkvoorbeeld
Ieder jaar vinden op de werkvloer aanrijdingen plaatst waarbij medewerkers ernstig gewond raken.
Een voorbeeld uit de praktijk. Marco werkt als heftruckchauffeur in een groot magazijn voor bouwmaterialen.
Zijn collega Richard vraagt hem om hulp achterin het magazijn. Richard heeft namelijk een pakket nodig
en Marco kan hem hier bij helpen. Richard kijkt hoe Marco de pallets verplaatst. Dit gaat goed, totdat Marco
een groter pakket moet meenemen en een ruimere bocht achteruit maakt. Richard wordt door de heftruck
geraakt en valt. Marco kan niet op tijd stoppen en rijdt over het been van Richard heen. Richard breekt hierbij
zijn been en kan drie maanden niet werken.

Feiten en Cijfers
Wat deed het slachtoffer?

16% Overig

31%

Waar ging het mis?*
Bestuurder en slachtoffer
horen of zien elkaar niet

Erbij staan

Infrastructuur
niet in orde

Slachtoffer
op een verkeerde plek

22%

Bezig met
het voertuig

31% Lopen
Gevolgen

85%

49%

Voertuig
niet onder
controle

43%

18%

Slachtoffer
Voertuig komt
kan voertuig onverwacht
niet ontwijken in beweging

14%

13%

Soort verwondingen*

31%
Onbekend

42%

Botbreuken

Tijdelijk letsel

7%

Hersenschudding
en/of inwendig letsel
Wonden

Verstuikingen
en verrekkingen
Amputaties

Overleden

20% Blijvend letsel

Safety Checks
Zorg dat je elkaar
kunt zien en horen
Kijk goed om je heen en let
op elkaar. Weet waar
iemand rijdt of loopt,
zodat jullie wegen elkaar
niet onverwachts kruisen.

66%

19%

16%

8%

6%

Overig

16%

*Meerdere opties mogelijk

Gebruik als voetganger
de aangewezen
looppaden

Controleer als
bestuurder of je
veilig kunt rijden

Rijd alleen op een
voertuig als je daarvoor bevoegd bent

Kom als voetganger alleen
waar je mag zijn en waar
een bestuurder je
verwacht. Loop daarom op
de aangewezen looppaden
en steek over bij de
oversteekplaatsen.

Kijk voordat je gaat rijden
goed om je heen. Kun je
veilig vertrekken? Blijf ook
alert tijdens het rijden.

Check of je mag en kunt
rijden op het voertuig dat
je wilt gebruiken.

Meer informatie: www.lerenvoorveiligheid.nl

Deze checks gaan over
wat vaak fout gaat.
Er kunnen ook andere
dingen misgaan. Blijf
opletten en zorg dat
je veilig kunt werken.

