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Hulpdocument 25: Gebruik van draagbare ladders
Wanneer u een ladder gebruikt, wees er dan bewust van waar u hem neerzet. Bij Dow gebeurt het regelmatig
dat ladders vlakbij een reling constructie (reling) worden neergezet, wat werknemers blootstelt aan valgevaren
wanneer ze boven deze reling aan het klimmen zijn.
Als u kiest voor een valstopsysteem, dan is een valstop blok (SRL) verbonden aan een goedgekeurd ankerpunt
de mees gebruikte vorm van valbeveiliging voor personeel dat een ladder gebruikt. De valblok levert de
werknemer de nodige bewegingsvrijheid wanneer deze een ladder opklimt of afdaalt.
Als u ervoor kiest om de reling constructie te verhogen, dan is het bij Dow gebruikelijk om een deskundige
steigerbouwer te vragen een stang bovenop de bovenste reling te plaatsen die verwijderd kan worden als het
werk afgerond is. U kunt ook een permanent, hoger relingsysteem installeren (bijvoorbeeld bij
veelvoorkomende werkzaamheden met ladders op deze locatie).

Een werknemer op deze trapladder loopt het risico
om over de top van het reling te vallen.

Een voorbeeld van een verhoogde reling van
steigerdelen die gebruikt wordt om reling te verhogen.

Visuele inspectie
Voor gebruik moet men de draagbare lader visueel controleren.
De bedoeling van de visuele inspectie is te zoeken naar gebreken die de betrouwbaarheid van de ladder
kunnen beïnvloeden. Zo'n visuele inspectie hoeft niet gedocumenteerd te worden. Hier volgen enkele zaken
om te bekijken:
•
•
•
•
•
•

Is deze ladder nog binnen keuringsstermijn.(keuringsticker aanwezig)
Barsten of breuken die kunnen leiden tot defecten aan zijrelingen, sporten en treden
Het bovenste gedeelte van een schuifladder die niet correct vastklikt wanneer het uitgeschoven wordt
Een trapladder die niet vastklikt in de volledig open positie
Ontbrekende antislipvoeten die de stabiliteit van de ladder kunnen beïnvloeden
Touwen, kabels en katrollen (waar geïnstalleerd) die niet naar behoren functioneren.

Als u tijdens uw visuele inspectie besluit dat een ladder niet gebruikt mag worden, stel deze dan buiten bedrijf
totdat hij gerepareerd of afgedankt is (plaats de do not Use label eraan als deze in eigendom van Dow zelf is)
Het is een gangbaar gebruik om de ladder te markeren of te etiketteren als deze buiten gebruik is. Als de
ladder afgedankt wordt, is het een gangbaar gebruik om deze te vernietigen (bijvoorbeeld door de
laddersporten door te zagen) en uit het keuringssysteem te laten halen. (SAP)
In de Nederlandse wetgeving staan ook eisen ten aanzien van ladders en trappen in Artikel 7.23a.
Specifieke bepalingen betreffende het gebruik van ladders en trappen
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