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   Risicoprofiel Metselaar / steigerbouw  

Activiteit  Risico’s  Mogelijke beheersmaatregelen  

Algemene werkzaamheden  Algemeen  - VGM opleiding (VCA-B of VCA-VOL);  
- Toepassen Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA);  
- Opgeruimde werkplek en werkomgeving  
- Juiste beschermingsmiddelen gebruiken (gehoor- en gezichtsbescherming, handschoenen, veiligheidsschoenen)  
- Juiste arbeidsmiddelen gebruiken  
  

Fysische belasting   Lichamelijke klachten, 
geluidsoverlast,  extreem hoge of 
lage temperaturen  

- VGM opleiding (VCA-Basis of VCA-VOL)  
- Voorlichting gevaren  
- Initiatief preventieve maatregelen  
- Draag de verstrekte gehoorbescherming de hele dag; het aantikken en op maat hakken van stenen kan 

gehoorschade veroorzaken.  
- Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen (bril, gehoorbescherming)  
- Beschermingsmogelijkheden tegen de zon (zonnebrand, schaduw)  
- Beschermingsmogelijkheden tegen de regen, hagel of dergelijke (overdekte ruimte)  
- Beschermingsmogelijkheden tegen de kou (extra kleding, verwarmde ruimte)  

Fysieke belasting   Lichamelijke klachten, vallen van 
voorwerpen  

- Initiatief preventieve maatregelen  
- Hanteer de afspraken uit het A-blad Metselen en Lijmen:  
- Stenen wegen maximaal 4 kg en blokken maximaal 14 kg; gebruik een elementenstelmachine voor grotere blokken.  
- Metsel bij voorkeur tussen knie- en schouderhoogte (50 tot 150 cm).  
- Metsel niet onder enkelhoogte, met uitzondering van het vloer- en funderingsniveau.  
- Metsel niet boven ooghoogte, met uitzondering van binnenmuren onder de verdiepingsvloer.  
- Metsel maximaal 1/3 van de tijd bij een volledige metselslag tussen enkelen kniehoogte en tussen schouder- en 

ooghoogte (20 tot 50 cm en 150 tot 170 cm).  
- Werk maximaal 4 uur per dag met de romp meer dan 20° gebogen.  
- Opper niet eenhandig met een stenentang. houd een maximum gewicht aan voor de kruiwagen van 25 kg bij de 

handvatten.  
- Houd bij eenhandig pakken een maximale breedte van de stenen of blokken aan van 105 mm.  
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   Risicoprofiel (Opperman) Metselaar  

Activiteit  Risico’s  Mogelijke beheersmaatregelen  

  - Zorg voor voldoende hoge doorgang, vrije looppaden en een vlakke, drempelvrije ondergrond - Verstrek 
zonodig licht, multifunctioneel klimmaterieel of een bordes.  
- Zorg voor een opgeruimde steiger en richt de werkplek zorgvuldig in.  
- Zet het materiaal en de gereedschappen zo dicht mogelijk bij de werkplek.  
- Gebruik de beschikbare transport- en tilhulpmiddelen.  
- Vraag bij het tillen van zware lasten, wanneer er geen hulpmiddelen beschikbaar zijn, één of meer collega's 
om hulp.  
- Wissel werkzaamheden zo veel mogelijk af en strek geregeld de rug - Gebruik specifieke uitrusting c.q. 
middelen  

Werken op hoogte  Valgevaar van persoon, valgevaar 
van voorwerpen  

- Vloeropeningen afdekken of afzetten met hekwerk van bijvoorbeeld stellingwerk;  
- Randen van vloeren afschermen met leuningwerk;  
- Lokale stellingprocedure in acht nemen;  
- Controleer of de vloeren zijn dicht gelegd en tegen opwaaien, kantelen of wegschuiven zijn geborgd;  
- Controleer of kantplanken zijn aangebracht, of leuningwerk nog in tact is en of de vloer goed en gemakkelijk 

bereikbaar is;  
- Geen voorraden op stellingvloer;  
- Plannen van werkzaamheden in verband met boven en onder elkaar werken;  
- De beoordeling van de hoogwerker dient voor elk gebruik te geschieden door de gebruiker volgens aanwijzing van 

de machineleverancier;  

Werken met een 
hoogwerker  

Valgevaar van persoon, valgevaar 
van voorwerpen  

- Gebruiksinstructie voor de hoogwerker door de machineleverancier;  
- Gecertificeerde en in goede staat verkerende hoogwerker gebruiken en aanwezigheid instructie controleren;  
- Niet uitstappen op hoogte en niet buiten de werkbak hangen;  
- Het dragen en gebruiken van een veiligheidsgordel;  
- Alleen staan op de vloer van de werkbak;  
- Bij eerste keer in gebruik geef een instructie ‘hoe te gebruiken’ en voer een controle uit;  
- Bediening hoogwerker mag slechts geschieden door personen boven de 18 jaar, die geïnstrueerd zijn;  
- Hoogwerker alleen gebruiken voor toepassingen waar hij voor geschikt is;  
- Opstelling en verplaatsen van een hoogwerker alleen op een vlakke dragende ondergrond;  
- Indien de hoogwerker voorzien is van stempels deze op de juiste wijze gebruiken;  
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   Risicoprofiel (Opperman) Metselaar  

Activiteit  Risico’s  Mogelijke beheersmaatregelen  

  - Maximale toegestane gewichtsbelasting en windbelasting niet overschrijden.  
Chemische/ biologische 
belasting   

Inwendige schade van het lichaam, 
binnendringen toxische stoffen   

- VGM opleiding (VCA-Basis of VCA-VOL)  
- specifieke veiligheidstraining ( bijvoorbeeld H2S)  
- initiatief preventieve maatregelen  
- Huidcontact met cement en isolatiematerialen vermijden.  
- Vermijdt stofvorming bij isolatiewerkzaamheden; draag bij werk op ooghoogte of boven het hoofd een pet en 

gelaatsscherm.  
- ruim stof/gruis niet op door te vegen maar met een industriestofzuiger  
- Verstrek / gebruik ademhalingsbescherming (P2-filter) bij isolatiewerkzaamheden binnen, waarbij vezels vrijkomen. 

Dragen van ademhalingsbescherming (P2-filter) wordt ook aangeraden bij het leegschudden van zakken cement.  
- Gebruik de door de werkgever voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen.  
- Zorg voor een goede verzorging van de huid.  
- Bij beginnende huidklachten door het werk de bedrijfsarts raadplegen.  
- gebruik specifieke uitrusting c.q. middelen  
- specifieke inentingen  

Vervoer van materialen 
en/of personen per auto  

Ongevallen;  
Afvallende lading;  
Fysieke belasting;  
Blokkeren van wegen;  

- Chauffeur in bezit van geldig rijbewijs;  
- Op de hoogte van de daar geldende verkeersregels ;  
- Voertuig in juiste staat van onderhoud;  
- Geen materialen buiten voertuig uitsteken;  
- Indien noodzakelijk vastbinden materialen tijdens vervoer;  
- Goedgekeurde kraan en/of laadklep;  
- Voertuig stabiel opstellen;  
- Het voorkomen van gedwongen (foutieve) tillen door gebruik hulpmiddelen.  

Werken in een besloten 
ruimte  

Verstikking;  
Brand- en explosiegevaar;  
Bedwelming of vergiftiging; 
Elektrocutie;  
Lawaaibelasting.  

- Geef tijd en plaats door aan collega/ opdrachtgever waar de werkzaamheden worden uitgevoerd;  
- Voer de werkzaamheden uit binnen het waarnemingsvermogen van een tweede persoon; - Maak gebruik van 

mangatwacht  
- Brandbare delen afschermen;  
- Brandblusser in nabijheid;  
- Gebruik van (bron) zuiging en/of ventilatie;  
- Indien nodig geschikte adembescherming;  

 
  Risicoprofiel (Opperman) Metselaar  
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Activiteit  Risico’s  Mogelijke beheersmaatregelen  

  - Alleen door bevoegd personeel;  
- Gebruik goedgekeurde lasgereedschap;  
- Pas een spanning verlagende relais toe;  
- Juiste afschermen van spanning voerende delen.  

  


