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De ongevallenmemo is bedoeld voor alle medewerkers van GMB. Met de ongevallenmemo stellen wij iedereen op de hoogte van
ongevallen en (ernstige) incidenten die tijdens ons werk gebeuren en ongevallen uit de branche. Het doel is om hiervan te ler en zodat
herhaling uitblijft en om iedereen geïnformeerd te houden.
De ongevallenmemo toont ongevallen die in de maanden voorafgaand hebben plaatsgevonden.

GMB Rioleringstechnieken
Ongeval met verzuim (intern)
Na het uitharden van de kous, is bij het verwijderen van de aanzuigslang de
duim van een medewerker bekneld geraakt tussen de ijzeren bocht van de
slang en de ijzeren ring van de inversiebok.
Onderzoek heeft
uitgewezen dat de
betreffende
werkzaamheden (het
loskoppelen van slangen
op een steiger) handmatig
werden uitgevoerd. Door
het gewicht van de slang is
de ijzeren bocht van de
positie geschoven met als
gevolg dat de duim die op
de ijzeren ring was
geplaatst bekneld raakte.
Het gevolg hiervan was dat
de nagel van de duim werd
getrokken.

Op het betreffende moment werden er door de medewerker
beschermende handschoenen gedragen maar die waren niet bestand tegen
deze kracht .
Intern zal worden onderzocht of er bij deze werkzaamheden hijs- of
hefmiddelen gebruikt kunnen gaan worden om beknelling en fysieke
belasting te voorkomen.

Vragen? kam@gmb.eu

Ongeval zonder verzuim (intern)
Tijdens het impregneren van een glasvezelrol met hars tijdens
deelreparatie, heeft een nieuwe medewerker een spetter hars in zijn oog
gekregen. Samen met een collega werd de glasvezelrol ingesmeerd met
hars waarbij de betreffende medewerker de rol moest ondersteunen omdat
de tafel te klein was.
Uit onderzoek is gebleken dat de nieuwe medewerker tijdens deze
werkzaamheden geen veiligheidsbril op had. Daarnaast kwam uit het
onderzoek naar voren dat:
-

Op de werkplek geen veiligheidsbril beschikbaar was;
Geen veiligheidsbril is verstrekt aan de nieuwe medewerker bij
indiensttreding;
De nieuwe medewerker onvoldoende geïnstrueerd was over de
risico’s van gevaarlijke stoffen (hars).

Ogen zijn heel erg kwetsbaar voor gevaarlijke stoffen zoals hars. Als er met
gevaarlijke stoffen gewerkt wordt moet er ALTIJD een veiligheidsbril
worden gedragen, de kleinste druppel kan namelijk al ernstige schade aan
je ogen aanrichten. Raadpleeg altijd de werkplekinstructiekaart van de
gevaarlijke stof via de Zó-app. Zo ben je altijd op de hoogte van de risico’s
van de gevaarlijke stof en de voorzorgsmaatregelen om veilig met de stof te
kunnen werken. Voorkom ook dat je met handschoenen aan in je ogen
wrijft omdat hier ook resten van een gevaarlijke stof aan kunnen zitten.
Verwijder de handschoenen, was je handen goed en wrijf dan pas in je
ogen. Intern zal worden beoordeeld hoe wij kunnen borgen dat het proces
rondom het verstrekken van PBM`s wordt geoptimaliseerd.

GMB Civiel
Ongeval zonder verzuim (extern)
Op project De Hooge Boom is een medewerker van een onderaannemer
tijdens het kabeltrekken uitgegleden op een gladde plaat. De medewerker
is met een verzwikte enkel naar huis gegaan om rust te nemen. Onderzoek
naar de exacte toedracht van dit ongeval loopt nog.

Ongeval zonder verzuim (extern)
Op project GOWA heeft een kind een bouwhek op het hoofd gekregen na
het pakken van haar fiets. Bij het wegzetten van de bouwhekken op de
betreffende locatie zijn deze niet meteen vastgezet, omdat er op het
moment van lossen niet voldoende palen aanwezig waren. Het losse
bouwhek stond naast een fietsenrek van bewoners uit dat gebied.
Op het moment dat het kind haar fiets wilde pakken viel het hek om
waarbij deze op haar hoofd terecht kwam. Het letsel bestond uit een bult
op het hoofd en hoofdpijn. Na het ongeval is er nauw contact onderhouden
met de betreffende familie. Wees je in openbare ruimte bewust van de
gevaren van de werkzaamheden in relatie tot derde partijen. Bereid je
werkzaamheden goed voor en ga zorgvuldig om met materialen in de
openbare omgeving. Een ongeluk zit in een klein hoekje.
Zó Veilig app
Wil je ook een melding doen of ben je op zoek naar informatie over veilig
werken binnen GMB? Kijk dan op Zó Veilig app! Naast de app -die op ieders
telefoon staat- is alle informatie ook beschikbaar door onderstaande QRcode te scannen.

