VEILIGHEIDSPLAN
Nr.

VERRICHTINGEN

RISICO’S =
MOGELIJKE ONGEVALSVORMEN

PREVENTIEMAATREGELEN
INSTRUCTIES

DUUR
begin eind

RISICOINDICATOR
FEDERALE
VERZEKERINGEN

WF
0,50
à 1,5

DEEL C - HOOFDSTUK 5 : SANITAIR
1.

1.1
1.2.
1.2.1.

1.2.2.

1.2.3

BADKAMERUITRUSTING

Wastafel
Badkuip
staal

gietijzer

polyester

12: val personen begane grond :
- tijdens het plaatsen van de
bijbehorigheden
23: val voorwerpen bij behandeling
33: contact beweeglijke voorwerpen
- vuiltje in het oog tijdens het boren van
gaten of zaagwerkzaamheden
51: inspanning, verkeerde beweging, bij
behandeling :
- verstuiking,.tijdens het manueel
behandelen van de uitrusting

Orde en netheid op de werkplek
Optimale verlichting van de werkzone

32: contact onbeweeglijke voorwerpen :
- het oplopen van snijwonden aan de
randen van de uitrustingsgoederen of
ankerelementen

Indien mogelijk :de beschermingen
aan randen en hoeken verwijderen na
definitieve plaatsing
Het dragen van handschoenen

51: inspanning, verkeerde beweging bij
behandeling :
- toe te schrijven aan het te hoge gewicht
van de badkuip

Gebruik van hefgereedschap
De juiste tiltechnieken toepassen
Hulp van werkmakker

81: giftige stoffen :
- allergische reacties t.g.v. het
huidcontact met de buitenwand
- inademen van de reactiedampen tussen
vulmiddel en verharder

Voldoende verluchting bij
aanpassingswerken met polyester
Het gebruik van P.B.M. :
handschoenen en/of masker

DEEL C: AFWERKING & SPECIALE TECHNIEKEN
HOOFDSTUK 5 : SANITAIR

32
65
Het dragen van een veiligheidsbri
169
Toepassen van de juiste tiltechniek
Hulp inroepen van werkmakker
Gebruik maken van hulpgereedschap
en /of hefwerktuig

54

56

59

2
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1.3.

Stortbad

1.4.
1.5.

Voetbad
Meubilair

2.
2.1.

2.1.
2.2.
3.
3.1.

TOILETUITRUSTING
Algemene
risico’s

Closetpot
Wasbak
KEUKEN
Algemene
risico's

RISICO’S =
MOGELIJKE ONGEVALSVORMEN

PREVENTIEMAATREGELEN
INSTRUCTIES

11: val personen van hoger vlak :
- tijdens het verankeren van de
bovenstructuur

Gebruik van trapladder op
antislipbodem

11: val personen van hoger vlak :
- tijdens het verankeren van de
opbouwstructuur

Gebruik van rolstelling en/of
trapladder
Aangepaste verankering en voldoende
steunen

12: val personen begane grond :
- bij het plaatsen van de verschillende
uitrustingsgoederen
33: contact beweeglijke voorwerpen
- vuiltjes in het oog tijdens het plaatsen
van het element
51: inspanning, verkeerde beweging bij
behandeling :
- verstuiking t.g.v. het behandelen van
de bijbehorigheden

Orde en netheid op de werkplek

11: val personen van hoger vlak :
-tijdens het plaatsen van elementen op
hoogte
12: val personen begane grond :
- tijdens het monteren van de uitrusting

Stabiel opgestelde trapladder en/of
rolstelling

33: contact beweeglijke voorwerpen

DEEL C: AFWERKING & SPECIALE TECHNIEKEN
HOOFDSTUK 5 : SANITAIR

DUUR
begin eind

RISICOINDICATOR
FEDERALE
VERZEKERINGEN

WF
0,50
à 1,5

107

149

66
Het dragen van P.B.M.:
veiligheidsbril
169
Juiste werkhouding
Te monteren uitrusting buiten de
werkzone opslaan

Orde en netheid
Adequate verlichting van de
werkzone

58

145

32

Het dragen van een veiligheidsbril,
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- vuiltje in het oog tijdens het plaatsen
van de ankerpunten
51: inspanning, verkeerde beweging bij
behandeling :
- verstuiking,.tijdens het behandelen van
de zware elementen

3.2.

3.3.
3.3.1.

3.3.1.1
3.3.1.2
3.3.2.

Aanrecht

Apparatuur
Verwarmingsplaat/oven/
keukenfornuis
elektrisch
op gas
koelkast

32: contact onbeweeglijke voorwerpen :
- het oplopen van snijwonden aan de
randen van het te monteren element

72: blootstelling aan elektrische stroom:
- elektrocutie
60: warmte-koude :
- explosie t.g.v. een gaslek
72: blootstelling aan elektrische stroom:
- elektrocutie

3.3.3.

vaatwasmachine

72: blootstelling aan elektrische stroom:
- elektrocutie

3.3.4.

dampkap

32: contact onbeweeglijke voorwerpen :
- het oplopen van snijwonden aan de
randen van het te monteren element
72: blootstelling aan elektrische stroom:

DEEL C: AFWERKING & SPECIALE TECHNIEKEN
HOOFDSTUK 5 : SANITAIR

PREVENTIEMAATREGELEN
INSTRUCTIES

vooral bij boorwerkzaamheden boven
het hoofd
Toepassen van een ergonomisch
verantwoorde tiltechniek
Orde en netheid
Opslag van het overtollige
verakkingsmateriaal buiten de
werkzone
Het dragen van handschoenen

DUUR
begin eind

RISICOINDICATOR
FEDERALE
VERZEKERINGEN

WF
0,50
à 1,5

122

59

56

Gebruik maken van een gevoelige
differentieelschakelaar (10 of 30 mA)
Uitgevoerd door een erkend vakman

2
7

Tussenschakeling van een
differentieelschakelaar en controle
van de aardverbinding
Tussenschakeling van een
differentieelschakelaar (30mA) en
zorgen voor het doorverbinden van de
aarding (langs de dempers)
Het verwijderen van de overtollige
bescherming, indien mogelijk na
montage
Het dragen van handschoenen

1
1

56
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-elektrocutie

DEEL C: AFWERKING & SPECIALE TECHNIEKEN
HOOFDSTUK 5 : SANITAIR

PREVENTIEMAATREGELEN
INSTRUCTIES

Gereglementeerde afscherming van
de naakte geleiders (in de nabijheid
van de lichtarmaturen)
Controle van de aardverbinding
Uittesten van de differentieelschakelaar (≤ 30 mA)

DUUR
begin eind

RISICOINDICATOR
FEDERALE
VERZEKERINGEN

WF
0,50
à 1,5

2
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