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 Formuliernaam: F-5.3.05A 

Instructiekaart Datum: 21-9-11 
 Veilig rijden heftruck Pagina: 1 van 2 

 
1. Werkinstructies 

1. Uitsluitend deskundig en geautoriseerde chauffeurs mogen de truck besturen en 
bedienen 

2. Controleer voor het gebruik de technische staat van de truck (o.a. banden, verlichting, 
batterij(en), hef-tiltsysteem, vorken, remmen, besturing en lekkages) 

3. Bedien de vorkheftruck en voorzetapparatuur uitsluitend vanaf de bestuurdersplaats  
4. Gebruik de verplichte veiligheidsgordel of kantelbeveiliging 
5. Lees de gebruikershandleiding van de machine. 
6. Blijf altijd onder de maximale hefcapaciteit zoals aangegeven op het lastdiagram 
7. Pas uw rijstijl aan bij de te vervoeren last en werkomgeving 
8. Het neigen van de mast, wegrijden, stoppen en wisselen van rijrichting dient 

langzaam en soepel te geschieden 
9. Rijdt de truck alleen met de vorken in de laagste stand (10cm) en de mast achterover 
10. Heffen en dalen alleen bij mast in verticale positie 
11. Kijk altijd in de rijrichting en zorg voor voldoende zicht (wanneer de lading het zicht 

beperkt rijd dan achteruit) 
12. Gebruik de vorken in de breedste positie.  
13. Zorg dat de lading voldoende stabiliteit heeft, goed ondersteund is en zich midden op 

bevindt (Let op bij het verladen van lange, brede of hoge lasten) 
14. Laat nooit iemand zich op of onder het hefmechanisme bevinden 
15. Het is verboden personen met de truck te heffen of mee te laten rijden, tenzij de 

wettelijke goedgekeurde voorzetapparatuur is gemonteerd 
16. Zet voor het verlaten van de truck de vorken horizontaal in de laagste stand, trek de 

handrem aan, stop de motor en zet het contact af 
17. Het is niet toegestaan met de truck op de openbare weg te rijden 

 
 

2. Verplichte PBM’s 
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3. Aandachtspunten 

 

 

! Controleer voor het gebruik de technische staat van de truck 
! Gebruik de verplichte veiligheidsgordel of kantelbeveiliging 
! Rijstijl aanpassen aan de te vervoeren last en werkomgeving 

 

! Met instabiele lading gaan rijden 
! Personen met de truck te heffen of mee te laten rijden 
! Rijden op de openbare weg 
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 Formuliernaam: 
F-

5.3.05A.do
c 

Instructiekaart Datum: 21-9-11  
Gebruik Pbm’s Pagina: 1 van 2 

 
1. Werkinstructies 

• Persoonlijke beschermmiddelen (PBM’s) kunnen geen ongelukken voorkomen 
• Pbm’s kunnen de gevolgen van ongelukken verminderen 
• Indien Pbm’s niet gebruikt worden waar wel nodig kan de arbeidsinspectie je een 

boete geven. (€250,-) 
18. Adembescherming 

A. Gebruik altijd een goed aansluitend masker 
B. Zorg bij gebruik van masker altijd voor het juiste filter 
! Gasfilter 
I. Type A (bruin): organische dampen 

II. Type B (grijs): zure gassen 
III. Type E (geel): zwaveldioxide 
IV. Type K(groen): ammoniak 
! Stoffilter 
I. P1 (grof)  

II. P2 (middel) 
III. P3(fijn) 

D. Overschrijdt nooit de maximale werktijd van het filter 
E. Bij verspuiten gebruik je geen stofmasker 

2. Gehoorbescherming 
A. Indien de geluidsdruk meer als 85 dB(A) bedraagt moet gehoorbescherming 

gedragen worden  
B. Vanaf een geluidsdruk van 80 dB(A) en blootstelling van 8 uur per dag, 5 dagen 

per week kan gehoorschade optreden (Test: als je in een gesprek met een meter 
tussenruimte elkaar zonder stemverheffing kan verstaan is de geluidsdruk minder 
dan 80 dB(A)) 

C. Personen in de fabriekshal dienen gehoorbescherming altijd binnen handbereik te 
hebben. Mocht de gelegenheid zich voordoen kun je het namelijk gelijk gebruiken 

3. Lichaamsbescherming 
A. Veiligheidsschoenen dienen in de fabriekshal gedragen te worden 
B. Als men werkzaamheden gaat verrichten dient men een overall te dragen 

I. Een overall moet goed passen 
II. Geschikt zijn voor de werkzaamheid die verricht gaat worden 

III. Geen losse stukken of scheuren bevatten 
C. Gebruik geen kapotte handschoen en gebruik nooit handschoenen bij draaiende 

gereedschapsmachines 
4. Oogbescherming 

A. Gebruik een veiligheidsbril als er kans is dat er iets in je ogen terecht komt(haken, 
slijpen, boren, schuren enz.) 

B. Een veiligheidsbril bestaat uit: veiligheidsglazen, onbrandbaar montuur en 
zijkappen aan de pootjes van de bril 
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C. Een gelaatsscherm gebruik je als je je gehele gezicht moet beschermen 
D. Een lasbril gebruik je bij autogeen lassen en snijden 
E. Een laskap of lashelm gebruik je bij elektrisch lassen of snijden 

5. Valbeveiliging 
A. Gebruik een valbeveiliging als je op hoogte moet werken en er een risico tot 

vallen is 
B. Vanglijnen mogen niet langer zijn dan 1,5 meter 
C. Na een val mag de gordel en lijn niet meer gebruikt worden 
D. Draag als je een trap beklimt met valgordel de zekering altijd aan de voorkant ipv, 

normaal aan de achterkant 
E. Bij draaiende onderdelen is er gevaar op klem komen te zitten daarom indien 

veilig valbeveiliging verwijderen 
 

2. Verplichte PBM’s 

 
 

 
3. Aandachtspunten 

 

 

! Gebruik altijd Pbm’s waar nodig 
! Zorg altijd voor een veilige manier van werken 

 

! Werk nooit met handschoenen aan een draaiende 
gereedschapsmachine 

! Draag nooit kapotte of versleten Pbm’s 
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 Formuliernaam: 
F-

5.3.05A.do
c 

Instructiekaart Datum: 10-04-12  
Veilig branden en lassen Pagina: 1 van 2 

 
1. Werkinstructies 

19. Las en brandwerken mogen alleen door opgeleid en bevoegd personeel uitgevoerd 
worden 

20. Plaats de flessen zo dat deze snel naar buiten kunnen worden gebracht in alle 
omstandigheden 

21. Zet de fles steeds rechtop of minimaal onder een hoek groter dan 30° t.o.v. de horizon 
met de kop omhoog 

22. Controleer voor aanvang van het werk de volgende punten; 
a. De flessen tegen omvallen beveiligd zijn 
b. Alle kranen gesloten zijn 
c. Er geen voor of ontstekingsbronnen in de buurt van de apparatuur en de 

slangen zijn 
d. Bescherm de flessen tegen warmtebronnen 
e. De slangen volledig uitgerold zijn en niet langs scherpe of hete voorwerpen 

lopen of overreden kunnen worden. 
f. Alle aansluitingen handvast geschroefd zijn 
g. De staat van de apparatuur en slangen 
h. Brandbestrijdingsmiddelen aanwezig zijn 
i. Brandbaar materiaal binnen 10 m van de werkplaats (volgens onderstaande 

volgorde); 
o Verwijderd is 
o Volledig afgeschermd door middel van lasschermen 
o Afgedekt met branddekens en bevochtigd is 

23. Steek de brander aan met een komaansteker 
24. Doof de brander correct 
25. Indien de acetyleenfles valt of sterk opwarmt (temp van de fles > 50°C) en zonder 

zichzelf in gevaar te brengen; 
! Draai de kraan op de fles volledig dicht 
! Breng de fles zo snel mogelijk naar buiten 
! Koel de fles overvloedig met koud water 
! Waarschuw de verantwoordelijke en de brandweer 

26. Transporteer gasflessen rechtop of liggend onder een hoek groter dan 30°, met de kop 
naar boven 

27. Een gasfles mag over een korte afstand verplaatst worden door ze een beetje 
gekanteld verder te rollen. Houd steeds de kop vast of laat, bij grote flessen, de kop 
op je schouder rusten 

28. Houd steeds voldoende afstand tussen de gasfles en andere materialen of constructie 
zodat je je vingers niet kan knellen. Breng het transportmiddel zo dicht mogelijk bij 
de te nemen gasfles 

29. Beveilig een gasfles steeds onmiddellijk tegen vallen 
Indien de flessen tijdens de verplaatsing langdurig aan zonlicht of andere hittebronnen 



Macintosh HD:Users:DAVE:Library:Containers:com.apple.mail:Data:Library:Mail 
Downloads:9B15CD85-8A61-4368-9008-2742F0B1C33A:F-5.3.05A.doc 
Laatst afgedrukt op 26-11-2018 7:56:00 

6 

blootgesteld zijn, moeten deze afgeschermd worden.  
 

2. Verplichte PBM’s 

 
 
 

3. Aandachtspunten 

 

 

! Gepaste handschoenen dragen  
! De fles vastmaken tegen omvallen (d.m.v. ketting, hendel, e.a.)  
! De beschermkap op de fles plaatsen  
! De slangen, apparatuur en koppelingen nakijken op 

beschadigingen 
! Let op vlamterugslag 
! Sluit de fles na gebruik 

 

! Flessen nooit platleggen 
! Flessen nooit al liggend verrollen 
! Flessen nooit gooien of laten vallen 
! De flessen niet aan vuur, zon of andere hittebronnen blootstellen 
! Een fles niet verplaatsen zonder kopbescherming 
! Niet meer flessen verplaatsen dan nodig voor de werkzaamheden 
! De flessen niet aan vuur, zon of andere hittebronnen blootstellen 
! De brander niet aansteken met een sigarettenaansteker 
! Nooit vet of olie gebruiken aan de flessen of koppelingen 
! Lekken niet opsporen doormiddel van een vlam (gebruik een 

zeepoplossing) 
! De flessen nooit in een besloten of onvoldoende verluchte ruimte 

plaatsen 
! De flessen nooit in een kelderruimte plaatsen 
! Alleen de noodzakelijke flessen op de werkpost laten 
! De slangen nooit rond de kop of de voet van de gasflessen 

wikkelen 
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 Formuliernaam: 
F-

5.3.05A.do
c 

Instructiekaart Datum: 21-9-11  
Veilig hijsen Pagina: 1 van 2 

 
1. Werkinstructies 

30. Uitsluitend deskundig en geautoriseerd personeel mag gebruik maken van hijskranen 
31. Sta nooit onder de last 
32. Sla lasten op de juiste manier aan 

a. Sla de last nooit op de punt van de haak aan 
b. Nooit meer hijsen dan maximaal is aangegeven in de hijstabel 
c. Kettingen, staalkabels, touw en hijsbanden moeten sterk genoeg zijn voor de 

te hijsen last 
d. Zorg dat de last stabiel is. 

33. Bepaal vooraf hoe de last gehesen gaat worden en welk pad gevolgd word 
34. Indien nodig geeft maximaal 1 persoon aanwijzingen aan de bediener van de 

hijskraan 
35. Kettingen, staalkabels, touw en hijsbanden moeten beschermd worden bij scherpe 

hoeken 
36. Kettingen, staalkabels en hijsbanden moeten goed onderhouden worden 

! Staalkabels en kettingen: vuil- en smeervrij 
! Hijsbanden: vocht, vuil, olie en chemicaliën vermijden 

37. Touw alleen gebruiken voor kleine last 
38. Touw gebruiken in een omgeving met agressieve stoffen (daarna vernietigen) 
39. Gebruik touw om een last stabiel te houden 
40. Gebruik nooit een hijsband zonder label 
41. Maximale veilige hijshoek met samenstel is 90° meer info zie figuur 1 

 
2. Verplichte PBM’s 

 
 



Macintosh HD:Users:DAVE:Library:Containers:com.apple.mail:Data:Library:Mail 
Downloads:9B15CD85-8A61-4368-9008-2742F0B1C33A:F-5.3.05A.doc 
Laatst afgedrukt op 26-11-2018 7:56:00 

8 

 
3. Aandachtspunten 

 

 

! Sla lasten altijd op de juiste manier aan 
! Gebruik de juiste hijswerktuigen voor het gewicht 
! Bescherm de hijsmiddelen altijd bij scherpe hoeken 
! De hijswerktuigen moeten goed onderhouden worden 
! Voor het hijsen sluitingen goed sluiten 
! Takels voor gebruik inspecteren 

 

! Nooit onder de last staan 
! Nooit meer hijsen dan maximaal is aangegeven in de hijstabel 
! Gebruik nooit een afgekeurd of beschadigd hijswerktuig of een 

hijswerktuig dat te zwaar belast is geweest 
! Nooit zelf reparaties uitvoeren aan hijswerktuigen 
! Gebruik nooit een hijsband zonder label. 

 
 

4. figuren 
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Figuur 1 De krachten van de lengen bij hijsen van 1000kg onder verschillende hoeken 
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 Formuliernaam: 
F-

5.3.05A.do
c 

Instructiekaart Datum: 21-9-11  
Veilig gebruik stikstof Pagina: 1 van 2 

 
1. Werkinstructies 

42. Uitsluitend deskundigen en geautoriseerd personeel mogen gebruik maken van 
stikstof 

43. Draag bij voorkeur een gelaatsbeschermer maar in ieder geval een veiligheidsbril 
44. Draag ruime isolerende handschoenen 
45. Draag een overall maar niet nauwsluitend (snel uit kunnen trekken) 
46. Draag mouwen en broekomslagen over de handschoenen en schoenen 
47. Maak gebruik van een goed geïsoleerde dompelbak 
48. Laat de dompelbak niet overlopen 
49. Laat hijsgereedschappen niet mee afkoelen (dompel ze niet onder in de stikstof) 
50. Zorg dat collega’s van de werkplek niet in aanraking kunnen komen met gekoelde 

onderdelen of vloeibare stikstof  
51. Bewerk het te krimpen onderdeel vooraf met corrosiewerende olie  
52. Vermijd hamerslagen en stootbelastingen van het gekoelde onderdeel (koudbrosheid) 
53. Gebruik een passend dompelbad  
54. Voor het bepalen van de krimp zie in tabel 1 en 2 

 
 

2. Verplichte PBM’s 

 
 

3. Aandachtspunten 

 

 

! Draag bij voorkeur een gelaatsbeschermer maar in ieder geval een 
veiligheidsbril 

! Draag ruime isolerende handschoenen 
! Draag een overall maar niet nauwsluitend (snel uit kunnen 

trekken) 
! Draag mouwen en broekomslagen over de handschoenen en 

schoenen 



Macintosh HD:Users:DAVE:Library:Containers:com.apple.mail:Data:Library:Mail 
Downloads:9B15CD85-8A61-4368-9008-2742F0B1C33A:F-5.3.05A.doc 
Laatst afgedrukt op 26-11-2018 7:56:00 

11 

 

! Nooit hijsgereedschappen mee af laten koelen 
! Nooit de dompelbak over laten lopen 
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4. Tabellen 

tijd in min 5 10 15 20 30 40 50 60 70 80 
diameter 

(mm) 
          

30 7          
40 8          
50 8          
60 8          
70 9          
80 12 15         
90 13 17         

100 14 19         
120 15 19 22        
150 16 21 26        
180 17 22 27 31       
200 18 23 28 33       
250 19 23 29 35 41      
300  27 31 36 48 51     
350  30 33 37 52 56 61    
400   36 40 55 58 67 73   
450   43 55 65 70 75 80 85  
500   58 69 80 90 92 95 98 100 

Tabel 1 Krimp van assen bij dompeling in vloeibare stikstof. Proefondervindelijk bepaalde krimp in 
honderdste van millimeters (0.01 mm).Dompeltijd [min] van de assen t.o.v. diameter assen en krimpmaat 
[0.01 mm] 
 

tijd in min 2 3 4 5 6 7 
diameter 

(mm) 
      

40 9      
45 10      
50 10 11     
55 10 11     
60 11 12     
70 11 12     
80 11 13 15    
90 12 14 16    

100 13 15 16 18   
110 14 16 18 20   
120 15 17 19 22   
130 16 18 20 22 24  
140 17 19 21 23 25  
150 18 20 22 25 27  
160 19 21 24 27 29  
170 20 22 25 28 30 31 
180 21 23 25 28 31 33 
200 22 24 26 31 34 36 

Tabel 2 Krimp van bussen wanddikte (5-10mm) bij dompeling in vloeibare stikstof. Proefondervindelijk 
bepaalde krimp in honderdste van millimeters (0.01 mm).Dompeltijd [min] van de bussen t.o.v. buiten 
diameter en krimpmaat [0.01 mm]  
Bovenstaande waarden gelden voor staal. Voor koper, messing en andere koperlegeringen kan 
de krimp tot 80% groter zijn. 
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 Formuliernaam: F-
5.3.05A.doc 

Instructiekaart Datum: 21-9-11 
 Handschoenen Pagina: 1 van 2 

 
Gebruik handschoenen: 
 
Voor standdaard werkzaamheden dient de werknemer minimaal handschoenen te gebruiken 
met de klasse 3121 
Voor warme werkzaamheden wordt een handschoen voorgeschreven met een mechanische 
klasse van minimaal 2541  en thermische eigenschappen 4341XX 
Voor las en snijwerkzaamheden wordt een handschoen voorgeschreven met een mechanische 
klasse van minimaal 2541  en thermische eigenschappen XX2344 
Voor schoonmaakwerkzaamheden worden handschoenen voorgeschreven met een 
mechanische klasse van minimaal 4002  en chemische klasse AJK 
Voor werkzaamheden met stikstof worden handschoenen voorgeschreven met een 
mechanische klasse van minimaal 3X4x  en thermische eigenschappen X4XXXX 
Verklaring van de symbolen bevindt zich bij de montage afdeling 
Betreft de codering geldt hoe hoger de waarde hoe veiliger 
 
 

a. schuurweerstand 

gebaseerd op het aantal cycli dat nodig is om door het handschoenstaal te 
schuren 
b. snijweerstand 

gebaseerd op het aantal cycli dat nodig is om bij een constante snelheid door het 
handschoenstaal te 
 
c. scheurweerstand 

gebaseerd op de kracht die nodig is om het handschoenstaal te scheuren. 
 

Mechanisce 
eisen 

d. perforatieweerstand 
gebaseerd op de kracht die nodig is om het handschoenstaal met een punt van 
standaardafmetingen te doorboren. 
 
a. Weerstand tegen ontvlambaarheid (prestatieniveau 0 - 4) 
gebaseerd op de tijd dat het materiaal blijft branden en gloeien nadat de 
ontstekingsbron 
verwijderd is. De naden van de handschoen mogen na een ontstekingstijd van 15 
seconden niet lossen. 
b. Weerstand tegen contacthitte (prestatieniveau 0 - 4) 
gebaseerd op het temperatuurbereik (100-500 °C) waarbij de drager gedurende 
minstens 15 seconden geen pijn voelt. Als een EN-niveau van 3 of hoger behaald 
wordt, 
moet het product minstens een EN-niveau van 3 in de ontvlambaarheidstest 
halen. In het 
andere geval wordt het maximumniveau voor contacthitte als niveau 2 
aangeduid. 

Thermische eisen 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

c. Weerstand tegen geleidingshitte (prestatieniveau 0 - 4) 
gebaseerd op de tijd waarin de handschoen de hitteoverdracht van een vlam kan 
vertragen. Er mag alleen een prestatieniveau vermeld worden, wanneer de 
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handschoen 
een prestatieniveau van 3 of 4 in de ontvlambaarheidstest behaald heeft. 
d. Weerstand tegen stralingshitte (prestatieniveau 0 - 4) 
gebaseerd op de tijd waarin de handschoen de hitteoverdracht kan vertragen 
wanneer 
ze aan een bron van stralingswarmte blootgesteld is. Er mag alleen een 
prestatieniveau 
vermeld worden, wanneer de handschoen een prestatieniveau van 3 of 4 in de 
ontvlambaarheidstest behaald heeft. 
e. Weerstand tegen kleine spatten gesmolten metaal 

(prestatieniveau 0 - 4) het aantal druppels gesmolten metaal dat nodig is om de 
handschoen tot een bepaald niveau op te warmen. Er mag alleen een 
prestatieniveau 
vermeld worden, wanneer de handschoen een prestatieniveau van 3 of 4 in de 
ontvlambaarheidstest behaald heeft. 

 

f. weerstand tegen grote hoeveelheden gesmolten metaal 

(prestatieniveau 0 - 4) het gewicht van het gesmolten metaal dat nodig is om 
vlekjes of 
gaatjes te veroorzaken in een namaakhuid die direct achter de handschoen 
aangebracht 
is. Als de metalen druppels op het materiaal van de handschoen blijven kleven of 
als dat 
ontbrandt, heeft de handschoen de test niet doorstaan. 

Chemische eisen 
 

 

 


