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Hulpdocument 24: Gebruik en onderhoud van draagbare ladders
Draagbare ladders vallen voor Nederland onder arbeidsmiddelen en moeten volgens deze vereisten dan ook
gebruikt worden volgens de Nederlandstalige gebruikshandleiding jaarlijks worden geïnspecteerd. Voor de
ladders in het veld moet de simpele korte versie ervan duidelijk zichtbaar op de ladder aanwezig zijn.
Bevestiging van jaarlijkse inspectie dient met sticker waarop staat tot wanneer de keuring geldig is en dient
dagelijks voor gebruik onderdeel zijn van de inspectie.
Indien ladder niet compleet of beschadigd is dient deze opnieuw beoordeeld te worden voor men deze gat
gebruiken en mag men delen niet onafhankelijk gebruiken mits dit door de fabrikant is vastgelegd.
Instructies van de fabrikant voor het gebruik en onderhoud van de ladder staan wellicht op een label op de
ladder, of in een apart document. Als geen van beide te vinden is, kunt u de fabrikant benaderen om instructies
op te vragen, of u kunt op de website van de fabrikant kijken. Als de markeringen op de ladder niet langer
leesbaar zijn en de fabrikant niet kan worden achterhaald, moet de ladder afgedankt worden.
Hier volgen enkele gangbare voorbeelden van instructies die door de fabrikant aan de gebruiker worden
aangeboden:
•
•
•
•
•
•

Gebruik rechte of schuifladders niet in horizontale positie, als brug of als werkplatform.
Schuif de ladder niet uit of beweeg hem niet als er een persoon op staat.
Klap trapladders volledig uit en vergrendel ze voordat u naar boven klimt.
Ga niet op de bovenste sport van een rechte of trapladder staan.
Gebruik alleen de sporten van een stapladder om te klimmen.
Als de ladder uit meerdere delen bestaat is deze alleen te gebruiken als deze compleet is uitgevoerd mits
de leverancier dit duidelijk heeft vastgelegd in zijn handleiding.

Denk eraan de juiste ladder voor de klus te kiezen. Hier volgen enkele zaken om rekening mee te houden:
•
•
•

Is de ladder sterk genoeg om het totale gewicht te dragen?
Bij werkzaamheden met elektriciteit zijn houten of vezelglasladders een goede keuze aangezien ze geen
elektriciteit geleiden.
Aluminium ladders zijn licht van gewicht en makkelijke te dragen, dus handig in gebruik bij
werkzaamheden op meer dan één plek.

Mogen de gebruikte materialen van de ladders in alle delen van de plant gebruikt worden of zijn er
omstandigheden of locaties dat sommige materialen aangetast kunnen worden en de veiligheid van de ladder
in het gedrang kom?
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